
































Opponencia 

 

A Biatorbágy Budai úton (hrsz:7729/11) tervezett Blue-Med cégközpont 

Engedélyezési tervéhez  

Felelős építész tervező: Sebestyén Imre 

 

 

A településképi véleményezésre benyújtott engedélyezési terv nem kis fejtörést okozott a hiányos 

helyismerettel és az idő szűk volta miatt helyszíni tapasztalatokkal sem rendelkező opponens 

számára. A helyszín megtalálásában, a szabályozási tervnek való megfelelés ellenőrzésében nagy 

segítséget jelentett volna a rajzi anyagnak szöveggel és számításokkal való kiegészítése. A 

rajzcímkékben hiányzik a tervezési helyszín helység megnevezése (Biatorbágy) és a megadott 

helyrajzi szám az érvényes szabályozási terv alapján is csak valószínűsíthető, hogy a 7729/7-es hrsz.-ú 

ingatlan tovább osztásával jött létre.  

 

A szabályozási tervnek való megfelelőségről 

Az űrfelvételekre támaszkodó nyomozásom végeredményeképpen kijelenthető, hogy a tervezett 

beépítés minden tekintetben megfelel az érvényben lévő szabályozásnak és a HÉSZ-nek. Igaz, hogy a 

majdnem 9%-os meglévő tereplejtés kezelése nagyon a határán mozog a HÉSZ 27. §-ában az új 

beépítésnek a meglévő terephez való viszonyát szabályozó max. 3 méteres szintkülönbségnek és az 

ezt kezelő rézsűnek a szabályok szerinti kialakításának. Ennek a - véleményem szerint – igen 

megengedő előírásnak való megfelelést a rajzokon vagy szövegben igazolni kellene.  

 

A beépítésről 

Az ideális tájolású, L alakú, részben kétszintes épület helyszínrajzilag jól illeszkedik a telek 

adottságaihoz, azonban a majdnem 6 m-es szintkülönbségre a telek lejtésében az épület nincs 

tekintettel. Emiatt alakulhat ki az északi sarkán a mintegy 2,5 méteres bevágás, a déli parkolóknál 

pedig a majdnem 3 méteres feltöltés a meglévő terepviszonyokhoz képest. Ez nem utal túlzott 

tervezői érzékenységre a környezeti adottságok figyelembevétele tekintetében. Az épület 

feltételezett működése nyugodtan elviselte volna a földszinti padlóvonal megmozgatását a 

terepadottsághoz való jobb alkalmazkodás érdekében. Ezzel elkerülhető lett volna az is, hogy az 

épület főbejáratát lefelé kelljen megközelíteni 71 cm-es mélységben. A geodézia alapján tévesnek 

tűnik a behajtónál feltűntetett 1 m-es szintkülönbség, ott nincs szükség rámpára. A szöveges résznek 

fontos része lett volna az épületben folyó technológiának az ismertetése, az áruszállítást végző 

gépjárművek leírása. A két nagyobb parkoló állás alapján az oda beparkoló autók mozgását, 

megfordulását igazolni szükséges a helyszínrajzon. A látványterveken megjelennek ugyan fák, de a 

teleknek a végleges tereprendezésére és növényzetének kialakítására kertészeti terv készítését 

javasolom.    

 

 



Az alaprajzokról 

Technológiai leírás hiányában csak körvonalazni tudom az általam feltételezett működését az 

épületnek. A cégközpont a nagyszámú adminisztratív iroda mellett az orvosi gépeket a központon 

kívül szervizelő személyzet tartózkodó helyeit (műhely nélkül) tartalmazza, a hozzájuk közvetlenül 

kapcsolódó raktárral, ahol a külső szervízeléshez szükséges alkatrészeket tárolják. A raktár 

bejáratánál lévő parkoló feltételezhetően a szervízkocsiké, a főbejárati oldalon pedig az irodai 

dolgozók és a vendégek parkolóállásai helyezkednek el. Az emelet a munkaidőn belüli kikapcsolódást 

szolgálja tágas közlekedőkkel, étkező konyhával és teraszokkal. A helyszínrajzon jelöli a terv a későbbi 

bővítés lehetőségét keleti irányban, de a tervezett épület keleti szárnyának emeleti kiegészítését is 

csak a későbbi bővítés lehetőségének a biztosítása teheti indokolhatóvá építészetileg. Egyébként 

meglehetősen költséges és tömegében fölösleges kiegészítése lenne ez az emeleti alaprajznak. Az 

alaprajzban is lennének racionalizálási lehetőségek (helyiségméretek, fesztávok), de ez beruházói 

döntés és nem tárgya a településképi véleményezésnek,  

 

A környezetben való megjelenésről 

Habár a helyszínrajzon szerepelnek, az űrfelvételeken nem láttam szomszédos épületeket. A 

tervezett cégközpont méretében és  megjelenésében nem hivalkodó, megfelel a kortárs építészeti 

trendeknek. A mozgalmas fehér keretbe foglalt meleg színű kőfurnér tömegek napjaink divatját 

követik (és mellékesen elbírnák a földszintek jobb megmozgatását is), és mint alapképlet, jól egészül 

ki a nyílásszárók visszafogott színezésével, valamint a jól elhelyezett és méretezett céglogóval. 

Csupán az emelet északnyugati homlokzatán nem következetes a sarkon történő váltás a két anyag 

között.  A fehér szendvicspanelek szerkezetéről nagyon keveset lehet megtudni a tervek alapján, de a 

délnyugati sarkon tervezett 4 m–es konzol állékonysága és az előtetőnek a raktár délkeleti sarkán 

leálló lába a gépjárműforgalom miatti veszélyeztetettsége okán megoldandó kérdéseket vetnek fel. 

 

Összefoglalva: 

A fentiek figyelembevételével – különös tekintettel a terephez való jobb illeszkedés kérdésében – a 

bemutatott terveket tovább tervezésre és mindenre kiterjedő szöveges dokumentációval való 

kiegészítésre javasolom a tisztelt tervtanácsnak.  

 

 

Solymár, 2021. szeptember 27. 

 

 

 

Pálfy Sándor DLA építész   
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