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LÉPÉSRŐL 
LÉPÉSRE

Feszes, elegáns ügyfélközpont 

Kőbányán 

‹ A századfordulós Kőbánya egyik 
utolsó megmaradt utcája 
tanúskodik az egykori jellemző 
beépítésről.

Az új épület párkánymagassága és tetőhajlás-
szöge követi a szomszédos házakat, a középvo-
nalon horizontálisan osztott homlokzat mégis 
határozottan elkülöníti az épített környezettől.

Szöveg: MIZSEI A NETT  
Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS
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M ár maga a helyszín is érdekes. A hagyo-
mányos, egyszintes, zártsorú kőbányai 

beépítés egyik utolsó képviselője az az utca, ahol 
a tervezéssel érintett kis épület áll. A százeszten-
dős polgári házak füzére egyetlen foghíjtól eltekint-
ve érintetlenül maradt fenn és szűntelenül dacol 
az utca túloldalán tornyosuló tízemeletes panelhá-
zakkal. A míves épületek sorának megkoronázása-
ként a sarokházzal szemben áll Lechner Ödön Szent 
László temploma is.

Kezdetben a megbízó szándéka szerint mindösz-
sze egy fogadóteret csatlakoztattak volna a régi épü-

let tömegéhez. Az ügyfélszolgálat közönségforgal-
mi területének legfontosabb, „stratégiai” pontja ez, 
melynek átláthatósága a koncepcióalkotás alapve-
tő szempontja volt. Időközben azonban egyre több 
iroda és funkció áthelyezésére támadt igény, e válto-
zást lekövetve pedig az épülettömeg is kibővült, ami 
nemcsak megőrizte a transzparenciát, mint vezér-
fonalat, de az így kialakítható tágasabb terekben 
még inkább kiteljesedett. Az újabb funkciók beépí-
tése mellett utóbb a belsőépítészet is csatlakozott 
a tervezési feladatok sorához. Ennek következté-
ben nemcsak területi, de tartalmi értelemben is gaz-

dagabbá vált a projekt: a mai igényeknek megfele-
lő komfortos munkahelyek és közforgalmi területek 
kerültek ki Ignácz Erika belsőépítész keze alól, aki 
a természetes tónusú burkolatok és bútorok között 
egy-egy telített, derűs és jól felismerhető színnel 
teremtett hangsúlyokat.

A bővítés egyik komoly értéke az, ahogy az átlát-
ható belső terek és az eklektikus, vertikálisan tagolt 
házsorba befeszülő tömeg kompromisszumok nél-
kül illeszkedik egymáshoz. Nemcsak alapul veszi az 
utca ritmusát az új beépítés homlokzati struktúrá-
ja, de talán még fel is erősíti. A meglévő épület emelt 
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Egyszerűbb kialakítású 
a belső udvari homlokzat, 
melynek a régi épülettel 
való kapcsolatteremtése 
mégsem nehézkes.

› A bejárat Corten acél fala 
– színének hála – kelleme-
sebbé teszi a folyosó 
látványát.

‹ Az épület burkolatain 
a szürke árnyalatai és az 
üvegfelületek dominálnak.

padlószintje és nagy belmagassága lehetővé tette, 
hogy metszeti kontúrját megtartva az új szárny két 
szintessé váljon. Galériás kialakításának köszönhe-
tően nemcsak könnyen áttekinthető, de ez a meg-
oldás a régi szárnnyal is vizuális kapcsolatot létesít. 
Emeleti területein zártabb irodákban zajlik a csen-
desebb „üzem”, a személyes ügyintézés, amelyek-
hez egy tágas, angolaknás étkező és egy személyze-
ti pihenő tartozik. 

A ház hajszálpontosan illeszkedik szomszédai 
kontúrjához. Tartja az párkánymagasságot, és 
a tetőhajlásszöget, illetve a tető síkját – a kialakult 
hagyományoknak megfelelően – az utcafronton 
semmilyen kiemelés, de még egy tetősíkba helye-
zett nyílás sem bontja meg. A meglévő szárny fel-
újítása során a padlásteret irattárrá alakították, 
így megtarthatták az eredeti tetőfelületet. Hosz-
szan elnyúló tornáccal nyit a kert felé a hátsó fron-
ton a meglévő sarokház. E horizontális elem az új 
szárnyon is végigfut: mind a földszinten, mind az 
emeleten kilépési lehetőséget teremt a kert felé. Ez 
a szerencsés tájolású kis zöld „sziget” a gyerekekkel 
érkezőknek is védett pihenő-várakozó területet biz-
tosít, és a mozgásukban korlátozottak akadálymen-
tesen juthatnak el innen az emelt padlószintű régi 
szárnyhoz.
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‹ A nagyméretű ablakok 
a régi és az új épületek 
esetén is meghatározók.

› Az alapszínekre építő 
dekoráció egyszerűsíti 
a munkaállomások 
közötti különbségtételt.

Az alaprajzon is jól kivehető, 
hogy igen nagy tereket 
alkottak az építészek, 
ugyanakkor ügyeltek 
a benapozásra is annak 
érdekében, hogy minden 
munkahely jól használható 
legyen.

A fogadótér igen 
nagyvonalú.

Időtálló, strapabíró anyagok burkolják a bővítés 
homlokzati felületeit. Függélyes, pengevékony, 
előregyártott vasbeton elemek folytatják a házak 
sorának ritmusát: egyszerre belesimul és eltér 
a környezetétől, így teremt sajátos feszültséget maga 
körül a ház. Az egymáshoz csatlakozó épületek közt 
csak a kapubeállók jelentenek lélegzetvételnyi 
szünetet az utcán – az új épület bejáratára Corten 
acéllemez hívja fel a figyelmet.

Lukács István, Vikár András és Gál Árpád vezető 
tervezők a szűken vett építészeti problémamegoldás 
mellett küldetésüknek érzik a megbízóval való kom-
munikációt is: a szakmai szempontok átadása ennél 
a munkánál szintén előtérbe került. Ez a kisebb mére-
tű projekt a hosszas tervezés során szívügyükké vált, 
az együttműködésből pedig településképileg és funk-
cionálisan is olyan megoldás született, amelyet közös 
szakmai sikerként könyvelhetnek el.
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Jó ritmust ad az épületnek 
a keskeny osztásokkal és 
változatos méretű falfelületekkel 
kialakított homlokzatkialakítás.
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