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A tető logóhordozó fémkoronája 
kimozdítja az épületet földszintes 
jellegéből. BELÜLRŐL KIFELÉ

Az SB-Controls irodaháza 
Sóskút határában

Szöveg: TOR M A TA M ÁS

Fotó: TÖRÖK TA M ÁS

Építész: A LE X A ZSOLT, 

R A BB DONÁT, SCHR ECK Á KOS -

MINUSPLUS

AZ IPAR I PAR K LAPÁLYÁN ÁLLÓ PUR ITÁN 

FEHÉR, FÖLDSZINTES IRODAHÁZ TETEJÉT 

KÜLÖNÖS R ÁCSSZER KEZET KORONÁZZA. 

NÉZŐPONT KÉR DÉSE. AMI KÖZELRŐL 

LÁTVÁNYOS KORONÁNAK, ÉPÍTÉSZETI 

MEGOLDÁSNAK ÉS/VAGY R EJTÉLYES 

MŰSZAKI FUNKCIÓNAK TŰNIK, AZ 

VALÓJÁBAN CSAK EGY HOR DOZÓ 

FELÜLET, AMI OLYAN MAGASBA EMELI A 

CÉG LOGÓJÁT, HOGY AZT KIVILÁGÍTVA 

MESSZEBBRŐL , AZ AUTÓPÁLYÁRÓL IS 

LÁTNI LEHESSEN. ÉS PERSZE AZ ÚJ ÉPÜLET 

IS JÓL MUTAT, DE A LÉNYEG BELÜL VAN: 

KÜLSŐ MEGJELENÉSÉT, FOR MÁJÁT CSAK 

A R EJTETT R ÉSZLETEKEN, A BELEÉPÍTETT, 

LEGÚJABB KORTÁRS TECHNOLÓGIÁKON, 

AZ ENERGIATUDATOS ÉS MÁS OKOS 

MEGOLDÁSOKON ÁT TUDJUK IGAZÁN 

ÉRTÉKELNI.

Akár még néhány évvel korábban is az az impresz-
szionista épületrecenzió volt divatban, hogy milyen 
a homlokzat, hogyan illeszkedik az utcasorba, stb. 
– ami belül van, szinte csak maradék a végén és a 
tulajdonos magánügye, szeszélye. Mára egyre többet 
érdemes megérteni abból, amit eddig csak a hátul-
ra rangsorolt szeszély és magánügy, egyéb feliratú 
rubrikájába söpörtünk be, a formákról egyre inkább 
a rejtett részletekre tevődik át a hangsúly, a hagyo-
mányos szempontok alig észrevehetően kiürülnek, 
értelmüket vesztik.
Sóskúton például nincs utca, így utcasor sem, az ipa-
ri park környező épületei pedig minden másról szól-
nak csak a cégreprezentációról nem. 

Minél előbb érdemes azonban leszögezni, hogy 
a tulajdonos SB-Controls Kft. automatizálási pro-
jektekkel foglakozik, egyrészt önálló magyar válla-
latként értékesíti a svájci Saia Burgess cég automa-
tizálási megoldásait, másrészt maga  is részt vesz az 
energiamenedzsment, az épületautomatizálás és 
a közmű-szolgáltatások automatizálásának körébe 
tartozó feladatok megtervezésében és telepítésében. 

Azaz új székházuk sem egyszerűen csak egy új 
fedett tér a dolgozók és a forgalmazott termékek 
elhelyezésére, hanem a lehetséges prezentáció esz-
köze is, amivel a partnereknek bebizonyítható, hogy 
a fent felsorolt fogalmak nem a Szárnyas fejvadász 
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Egyszerű kubusokból áll 
össze az épület, amelyeknek 
változatos méretei 
dinamikussá teszik az 
összképet.

   Az ebédlő igazi középpont: 
minden oldalán ajtók és 
belsőudvari kijáratok, 
ablakfelületek nyílnak.

›  A tárgyalót és az előadóter-
met igény esetén mobilfal teszi 
összenyithatóvá.

›
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Mivel fontos szempont volt az illeszkedés, illetve 
a cég működéséből fakadó családias, bensőséges 
légkör megteremtése, ehhez született meg a belső 
udvarokkal játszó építészeti koncepció.

2-ből jöttek. Az új telephely referenciapont is, ahol az 
átlagos, hétköznapi „üzemeltetésben” mutatják meg, 
mire képes mondjuk egy okos árnyékolórendszer (ami 
nem csak energiát takarít meg, de virtuális kerítésként 
is tud szolgálni) vagy mondjuk az S-Energy, ami a rend-
szeres mérésekkel és azok regisztrálásával (illetve a méré-
sek figyelemnövelő hatásának tudatos felhasználásával) 
képes tíz százalékosnál is magasabb energiamegtakarítást 
elérni. 
Mivel először az okos szoftvereket rejtő hardvert pillant-
juk meg, induljunk innen.  

Az SB-Controls Kft. megszokott és bevált környezete 
eddig is az agglomeráció volt, és ezen az új telephely kivá-
lasztásakor sem kívántak változtatni. A korábbi budaörsi 
telephelyről Budapesttől néhány kilométerrel távolabb, az 
M7-es autópálya mellett lévő sóskúti ipari parkra költöz-
tek, ahol a zöldmezős beruházás sem úgy értendő, ahogy 
máshol. A környezőekhez képest kisebb, kétezer négyzet-
méteres telket négy-ötezer négyzetméteres ipari csarno-
kok és depók veszik körül, ezek között egyfajta doboziga-
zodás szinte természetes volt. A minusplus által tervezett 
épület azonban kreatívan forgatta ki ezt a dobozesztéti-
kát, amikor fő kubusát valójában öt különböző méretű és 
magasságú tömegre bontották szét.  

Kívülről a főfalakon ablakokat sem látunk, mivel 
a kisebb tömbök átriumszerű udvarbenyílókat fognak 
közre – négy oldalán négy különböző alakú és jellegű 
udvarral –, amelyek kiszűrik a környék zaját, miközben 
valamit az elrendezésbe is átvisznek abból, ami ezt a csa-
ládiasan kis céget jellemzi. Az épület tehát kifelé zár, de 
a belső udvarokba nyitott ablakokkal mégis intim és vál-
tozatos képet mutat, ráadásul az így kialakuló többszöri 
átlátások a belső munkaterek kapcsolatait is erősítik: 
a belső kertekben egymás felé fordított ablakokon keresz-
tül a munkatársak ugyan elkülönülve, mégis látótávolság-
ban dolgozhatnak.

Az egyik félátriumos belsőudvarból léphetünk be 
a fogadótérbe is, ahonnan a többi, funkcionálisan elkü-
lönített belső tér közelíthető meg. Balra az épület leg-
nagyobb egybefüggő, multifunkciós tere nyílik az okta-
tó- illetve  konferenciateremmel, ami a mellé telepített 
tárgyalóval bővíthető – de az előtér főszereplője mégis az 
a monitor, ami az épület aktuális energetikai és Sóskút itt 
működő meteorológiai mérőállomásának mérésadataival 
tudatosítja az érkezővel, mivel is foglalkozik ez a cég.

Végül visszatérve az épület tetejére telepített koroná-
ra: az itt lévő szellőzőgépeket és egyéb gépészeti beren-
dezéseket is kitakarja, miközben ki is emeli a környe-
zet nagyobb épületei közül ezt az egyszintes, ugyanakkor 
egyszerűségében is összetett épületet.
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›  Az udvarok az épületet öt különböző 
méretű és magasságú tömbre bontják, 
ezek belmagassága pedig az ottani 
funkciókhoz igazodik.

›  Irodaház az ipari parkban 
– az épület hátulról, esti fényekkel.
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