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B13 Építő m ű vés z s t ú dió irod ája

A GEOMETRIA 
ESZTÉTIKÁJA

K EV ÉS SZER ENCSÉSEBB ESET LÉTEZIK A N NÁ L , MINT HOGY EGY ÉPÍTÉSZSTÚ DIÓ SAJÁT IRODÁJA EGY-

BEN A N NA K FILOZÓFI ÁJÁT, GONDOLKODÁSMÓDJÁT IS TÜKRÖZI. A BÉN Y EI IST VÁ N NEV ÉV EL FÉMJEL-

ZETT B13 ÉPÍTŐMŰ V ÉSZ K FT. BU DA I, SZA MÓCA KÖZBEN TA L Á LH ATÓ ÉPÜLETE EN NEK A JELENSÉGNEK 

A Z EGY IK LEGIGÉN Y ESEBB H A ZA I PÉLDÁJA. 

Szöveg: KOVÁCS PÉTER | Építészet: BÉN Y EI IST VÁ N, 

HOFFM A N N GYÖRGY, SZA BÓ Á DÁ M | B13 ÉPÍTŐMŰ V ÉSZ K FT. | 
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Bényei István neve nem csak a hazai építészetben 
jól csengő brand. Épületei – főként családi házai – 
jól tükrözik azt a látásmódot, amely alkotói mun-
káját jellemzi: ikonikus formaképzés, a minőségi 
anyagok alkalmazása, és a viszonylag magas árka-
tegória mögött végig ott „pulzál a házakban” a ben-
ne élés fontossága. Vagyis kifinomult épületei nem 
múzeumok, amelyeket messziről csodálhatunk, 
hanem valós életterek, amelyekben a megrende-
lői igények nem csorbítják a tervezői alapmagatar-
tást. De hogyan tükröződik mindez annál az épület-
nél, amelyben a tervező és munkatársai dolgoznak? 
A budai Szamóca köz kicsiny zsákutcájában jár-
va némi emelkedő után tárul elénk az iroda épü-
lete akkor, amikor már megpillantjuk a körötte 
elterülő erdős részt. Minden bizonnyal a váratlan-
ság lehet az odalátogató egyik legintenzívebb első 
élménye. Az utca legutolsó és legmagasabban fek-
vő, viszonylag kis méretű, hosszanti telkén pil-
lantjuk meg a hófehér fő- és záróhomlokzatú, nye-
regtetős struktúrát. A hely nem hagyományok 
nélküli, hiszen egy régi – és a szabályozástól elté-
rő, túlépített – nyomdaépület állt rajta korábban. 

BÉLLETJELLEGŰ FŐ- 
ÉS VÉGHOMLOKZAT

   A fogaskerekű vasút 
sínpályái felől csupán a 
szürke tetőszerkezet látható.

›

‹ Az épület közvetlen kapcso-
latban áll a természettel.

Bényei szemléletmódját jól tükrözi, hogy romjaiban is 
szépnek tartotta az akkori architektúrát, és azt is meg 
kívánta mutatni, hogy az építéshez nem kell feltétle-
nül mindent lerombolni. Ebből fakadóan megmaradt 
a korábbi épület formai karaktere, ugyanakkor olyan 
letisztult és minimalista újraértelmezése történt meg, 
amely által a ház önmaga is logóvá vált: az építésziro-
da egyik legfontosabb kommunikációs „eszközévé”. 
Az utcafrontról elénk tárul a hófehéren világító ötszö-
gű homlokzat, egyfajta béllet, amely egy kisebb mére-
tű, osztott üvegfelületre szűkül össze. A megoldás for-
mai szempontból is bravúros, de Bényei munkáiban 
nem öncélú esztétizálás jelenik meg, hanem sokkal 
inkább a forma és funkció érzékeny párbeszéde. A kül-
ső homlokzat a fehér és a sötétszürke árnyalatok költői 
harmóniájára épül, ugyanaz a letisztult, keleties mini-
malizmus érezhető rajta, amit Bényei több épületén 
is megfigyelhetünk. Egy oldalajtón jutunk be az iro-
dába, amely belsőépítészeti sajátosságaiban ugyanazt 
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A letisztult karakter az enteriőrben 
is folytatódik, így különösen erős 
vizuális hangsúlyt képez a térben a 
vörös színházi függönyszárny-pár.

Ugyan mesterséges, de mégis 
zöldfelület kapcsolja össze a 
belső teret a kinti természeti 
környezettel, a felület 
egyúttal hangfogó is.
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a gondosságot, egymásra figyelést tükrözi, mint a ház szer-
kezete. A földszinti, egyterű irodai rész fehér színét csupán 
a véghomlokzat és az ablaksorok felső párkányának nyers-
beton struktúrái változtatják meg ‒ a véghomlokzat abla-
kán át egy kis hátsó kertre pillanthatunk. A zöldfelületek-
kel való kapcsolat alapvető, tisztán érezhető tervezői igény, 
amely kikapcsolja, kiragadja a munkatársakat és a vendége-
ket egyaránt a munkás hétköznapokból. Részletekre odafi-
gyelő magatartás jellemzi a belső tér kialakítását is, hiszen 
a cél, hogy az irodában dolgozók élhető és odafigyelő, gon-
doskodó környezetben alkothassanak. Ez nemcsak a ház 
intelligens energiafelhasználási rendszerének alkalmazásá-
ban érhető tetten, hanem a belső burkolatokban is, amelyek 
kiváló hangfogó tulajdonságaiknak köszönhetően elősegítik 
a közös térben való munkát anélkül, hogy egymást zavarnák 
az ott tartózkodók. Egy színházi függöny segítségével pedig 
leválasztható a hátsó rész egy nagyobb tárgyalónak ‒ szintén 
a kiszűrődő hangok meggátolását célozza ezen megoldás. 
A földszint tartalmaz még egy kisebb tárgyalóhelyisé-
get, illetve egy konyhát a dolgozók kényelmének érde-
kében, majd a bejárattal szemben indított csigalépcsőn 
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keresztül juthatunk fel Bényei saját irodaterébe. Az itteni 
váró (előtér) és a csigalépcső falait szintén hangfogó, mes-
terséges zöld felület borítja, melynek célja a funkció mel-
lett a természeteshez hasonló elem enteriőrbe való beeme-
lése. A galériarész abszolút szinkronban van a földszinti 
térrel, csak a legszükségesebb bútorokkal rendezték be 
azért, hogy a tér és a tisztaság élménye töretlen legyen. A 
valamivel több, mint 200 négyzetméter alapterületű épü-
let nemcsak esztétikájában, hanem energetikai megoldása-
iban is példaértékű, a levegő hőszivattyúrendszer, a passzív 
árnyékolók nagyfokú környezettudatosságot tükröznek.  
Végtelenül koherens és átgondolt szemléletmód bontako-
zik ki e falak között, olyan, amely a humánumból indul ki, 
nem csupán annak igényeiből, hanem egyúttal az ember 
környezeti felelősségéből is. Érezzük, ami olykor a mai kul-
túránkban szinte láthatatlanná válik, hogy az építészet 
felelősség. Bényei pedig felvállalja, láthatóvá teszi e fele-
lősséget, és értékrendet is közvetít ezáltal. A kicsiny iro-
daépület gondoskodó szemléletmódja áthatja a környe-
zete esztétikáját, és valós emberi minőségeket teremt. 
Ennél magasabb rendű cél kevéssé képzelhető el…

Az információban gazdag, széles formátumú 
dokumentáció gyakran a legjobb módszer  
a bonyolult CAD-tervek és GIS-térképek bemu-
tatására. A megfelelően választott eszközök 
pontos és kiváló minőségű nyomatokat készí-
tenek, miközben egyszerűen és biztonságosan  
illeszthetők a munkafolyamatokba. A CAD és GIS 
alkalmazásokhoz több, a felhasználói igények-
hez alkalmazkodó berendezést kínál a Canon.  
A választás alapja az ideális kihasználtság  
és takarékos, környezetbarát működés.

A Canon Océ ColorWave 700 az Océ CrystalPoint technológiát 
használja a nagysebességű nyomtatáshoz: Ez a technológia 
magas hőmérsékletű, gél állapotú polimer festéket lő  
a hordozóra, így a festék kiválóan tapad szabványos és speciális 
nyomathordozókra, nincs száradási idő, és az eredmény vízhatlan. 
Egyszerre akár hat különböző tekercses média is betölthető, így  
a berendezésen anélkül végezhetnek eltérő feladatokat, 
hogy közben a nyomathordozókat cserélgetni kellene.  
A fájlok feldolgozását két merevlemez és nagy sebességű 
processzorok teszik még gyorsabbá. A hordozó automatikus 
érzékelése és a képkezelő egység automatikus karbantartása 
javítja a nyomtatás minőségét és csökkenti a szervizigényt. 
A rendszernek része a biztonságos felhőkapcsolat és  
a beágyazott Windows 8 vezérlő is, így kiválóan illeszkedik vállalati 
környezetekbe is, és több felhasználó kiszolgálása sem jelent 
gondot. A sokoldalúság érdekében tovább bővíthető integrált 
kimeneti opciókkal, online hajtogatóval amely biztosítja a felügyelet 
nélküli munkavégzést, lerakókkal és beépített szkennerrel is. 

A Canon Océ PlotWave 550 kifejezetten nagy terhelésű 
CAD-es környezetek számára készült, mint például az 
építőipar, a gyártás vagy a nyomtatási szolgáltatók.  
Jó minőségű fekete-fehér műszaki dokumentumokat állít 
elő, melyek a helyszíni, vagy az építési területen is jól tűrik az 
intenzív használatot. Ez a vízállóságnak és az új generációs 
nyomtatási eljárás kiváló minőségének köszönhető.  
A berendezés percenként 10 A1/D-méretű dokumentum 
nyomtatását képes elvégezni. A hagyományos nyomtatókkal 
összevetve ez a gép napi egy órát is megtakaríthat Önnek, és felére 
csökkenti az energiaköltségeit, köszönhetően a bemelegedési 
idő nélküli, alacsony ózon kibocsátású, energiatakarékos „Océ 
radiant fusing” technológiának.

 

Minden termékünkkel elérhető, munkafolyamat segítő 
alkalmazások a hatékonyság fokozása érdekében:

•  Océ Mobile WebTools: segítségével nyomtatásra küldheti 
okostelefonjával vagy számítógépével a hálózaton vagy 
felhőben lévő tervrajzait. 

•  Océ Publisher Select: a végleges dokumentációkat, 
PDF fájlokból kötegelten egy mozdulattal leválogatva  
a nyomtatósorba küldheti. 

•  POWERsync vezérlőegység: lehetővé teszi párhuzamosan 
több nyomtatási, szkennelési vagy másolási feladat elvégzését. 

•  Océ Image Logic® képjavító eljárás: ellensúlyozza  
a végeredményben az eredeti dokumentumok gyűrődéseit, 
hajtásait és felerősíti a halvány árnyalatokat.

GYORS, PONTOS, TISZTA
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