
103

A TÉR HUMANIZÁLÁSA 
MOL irodaház enteriőr

Minden kornak megvan a munkához és a dolgozókhoz való viszonya.  

Ezen szemléletmód rendkívül jól tükröződik a munkahely belső tereinek, enteriőrjének megformálásában.  

Áldásos, ha egy cég figyel arra, hogy a változó idővel ezek a terek is megváltozzanak,  

és illeszkedjenek az adott kor elvárás rendszeréhez.
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Az 1970-es évek elején épült 
MOL székház immáron 
több mint négy évtizede ad 
teret a mindennapokban az 

ott dolgozók számára. Az évek során azonban 
igen átalakult az embernek a munkához és mun-
kahelyhez való viszonya, a homogenizáló látás-
mód egyre inkább a múlt részévé válik és az 
egyéniség, az individuális jelleg a jelenkor mun-
kaszemléletében egyre nagyobb teret kap. Egy 
ilyen múlttal rendelkező cég és épület esetében 
ez óhatatlanul azzal jár, hogy megszületik az 
igény a munkahely tereinek átformálására. Sze-
rencsés módon a MOL lényegesnek tartotta, 
hogy megtörténjen bizonyos belső terek újra-
gondolása és illesztése a 21. század elejének 

követelményeihez. A NARTARCHITECTS 
pedig kiváló partner volt abban, hogy az ente-
riőrök lényegi változásokon mehessenek keresz-
tül. Két nagyhatású projekt is megvalósult az 
irodatérben, hiszen radikálisan újraértelmező-
dött az épület homlokzatából is kiemelt, így épí-
tészetileg is hangsúlyozott nemzetközi tárgya-
ló, valamint az étterem enteriőrje. 

A nemzetközi tárgyaló kiemelkedő jelentősé-
gű a székház enteriőrjei között, hiszen ez ad teret 
többek között a külföldi partnerekkel történő 
egyeztetésekhez. A megrendelői igény egy olyan 
tér létrehozása volt, amely nem csupán színvi-
lágában passzol a cég arculatához, hanem min-
den olyan követelménynek megfelel, amely  
a legkülönfélébb tárgyalások lebonyolításához 

szükséges. Két alapvető funkciót kellett megva-
lósítani az újragondolt térben: részint egy ele-
gáns tárgyalót, részben pedig egy 50-60 ember 
számára kialakított előadót. Az épület korából 
adódóan ez több technikai kihívással is járt, 
szükség volt a homlokzati üvegfal kicserélésére 
és olyan belső árnyékolók létrehozására, amely 
nagyban növeli a komfortérzetet a belső térben. 
A letisztult, világos felületek valamint a belső 
térben elhelyezett üvegfal nem csupán a transz-
parencia élményét növelik, hanem az ott tartóz-
kodó számára a vizuális nyitottság élményét is 
megteremtik. Hogy a fehér dominanciája ne 
keltse a hidegség érzetét, érzékeny ellenpontként 
jelennek meg a fafelületek, amely a melegség  
és meghittség élményével teszik teljessé az  
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enteriőrt. Fontos technológiai fejlesztés volt  
a hanghatások minimalizálása is, hiszen a kintről 
beszűrődő utcazaj megzavarhat egy fontos tárgya-
lást. A homlokzati üvegfelület hangszigetelő jelle-
ge, és a padlóburkolat is nagyban elősegíti a nyu-
godtság érzetének elérését, a falon valamint  
a mennyezeten elhelyezett geometrikus mintáza-
tok illetve a cég arculatához illeszkedő szöveges 
„üzenetek” teszik teljessé az enteriőrt mind funk-
cionális, mind pedig esztétikai értelemben. 

A munkahely teréhez nagyon szorosan hoz-
zátartozott a dolgozók komfortérzetét elősegí-
tő étterem enteriőrjének újragondolása is.  
A 70-es évek menzajellegű étkezőhelyét átfor-
máló koncepció egy oly teret kívánt létrehozni, 
amely az étkezés intimitásához ad keretet.  
A karéjszerűen elrendezett asztalok nem csu-
pán a feszességet hivatottak oldani, hanem egy-
szersmind azt is lehetővé teszik, hogy évente 
néhány alkalommal rendezvénytérré alakulhas-
son át a hely. Éppen ezért volt szükség a flexibi-
litás érdekében a középső asztalok és székek 
mobilizálhatóságára. A vidám színvilágú búto-
rok, a falon elhelyezett raszteres jellegű világ-
térkép olyan esztétikai tényezők, amelyek lehe-
tővé teszik a dolgozók számára, hogy ebédjüket 
élhető közegben fogyaszthassák el. Üdvözlendő 
tendencia, ha egy cég a dolgozói munkakörül-
ményeket szem előtt tartva alkotja újra iroda-
házának belső tereit. 
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Dinamikus belsőépítészeti részletek, céges mottók

A jó munkakörülményeket szem előtt tartó elképzelés

Geometrikus mintázatok, téri elemek hangsúlya Korrekt, jól funkcionáló részletek




