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Építészet, urbanisztika 
 
 
Urbanisztika: 
 

A város léptékű vizsgálatok és tervezés megkezdésekor a következő hívószavakat, elveket határoztuk 
meg: 
 

- A minőségi közösségi közlekedés mindenkié! 
- Optimumot kereső beépítés és közlekedési rendszer. 
- Bővíthetőség, ütemezhetőség biztosítása. 
- Közlekedési elvárások maximális teljesítése. 
- Diverz városrész létrehozatala. 
- Városi elemek használata. 
- Terepviszonyok kihasználása. 
- Fenntarthatóság. 
- Zajvédelem. 
- Környezeti hatások figyelembe vétele. 

 
A terület a Budapesti intermodális közlekedési pontok közül a legjobb lehetőségekkel rendelkezik. A 
páratlan közlekedési és infrastrukturális ellátottsága mellett, a csaknem 700.000 m2 fejlesztési 
területben rejlik a városrész fő potenciálja.  
 
Vizsgálataink során a 2 térfélrészt - Őrmező és Kelenföldi oldalt – szervesen együtt kezeltük, azonban 
tudomásul vettük, hogy a Kelenföldi pályaudvar sínjei a területet elválasztják, ezért elkerülhetetlennek 
ítéltük meg a vasút felé zárt térfal képzését. Ennek a hatásnak elkerülése érdekében távlati 
fejlesztésként opcionálisan javasoljuk az aluljárók mellett, térszín feletti híd átvezetését a sínek felett, 
mely minőségi módon kötheti össze a 2 városrészt. A híd egyben biztosíthatja, hogy a tervezett 
közterületek, parkok tényleges zöld láncot alkossanak. Az így létrejövő köztérsor a következő elemekből 
állhat: Etele téri közpark, gyalogos, szolgáltatásokkal teli híd, új eszközváltó csomópont közparkja és a 
pénzügyi központ köztere. 
 
A gépjármű forgalomnál figyelembe vettük, hogy elképzelhető, hogy a Budaörsi úton tervezett új 
csomópont csak az eszközváltó csomópont után készül el. A közlekedési rendszerünket ezek alapján 
mindkét ütemre alkalmas módon alakítottuk ki. A gyalogos és kerékpáros közlekedést a meglévő és 
tervezett útvonalakkal összhangban terveztük meg. Biztosítottuk a Budaörsi út felé, a Boldizsár utca felé 
és a „B” és „C” telek felé történő gyalogos közlekedést. A kerékpáros útvonalak esetén a meglévő 
útvonalak összeköttetését javasoljuk, illetve bekötöttük az új B+R parkolót az eszközváltó 
csomóponthoz. 
  
Építészet: 
 

I. ütem: „A” terület beépítése, buszpályaudvar és P+R parkoló, „B” területen szintbeni P+R 
parkolók kialakítása 
 
Az Őrmezei fejlesztés első ütemében a metró elosztócsarnok felett készül el a buszpályaudvar és az 
500 férőhelyes P+R parkoló. Az épületek kialakításánál törekedtünk a meglévő terepviszonyok 
maximális kihasználására. A Budaörsi út felől a Kelenföldi pályaudvar sínjei felé csaknem 10 m-t lejt a 
terület. Alapelvünk volt, hogy ebből a nagy szintkülönbségből előnyt kovácsoljunk azáltal, hogy az 
autóbusz, P+R parkolóba igyekvő gépjármű közlekedést és a gyalogos, kerékpáros közlekedést 
szintben elválasztottuk.  
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A metró elosztócsarnok meglévőnek tekinthető 3 db lépcsőfeljáró szintjeit megtartottuk a +115,66 m és 
+115,70 m-es magasságokon, amihez akadálymentes módon csatlakoztattuk az épület és a telek többi 
részének alapsíkját. Az 500 férőhelyes P+R parkolót a szintkülönbségek adta lehetőségek 
kihasználásával 2 szintben a terület hátsó részén, „L” alakban helyeztük el. Az épületet így 
költséghatékony módon, résfalak építése nélkül tudjuk kialakítani oly módon, hogy a teteje szintbe 
kerülhet a csatlakozó területekkel. A személyautók az Alsó-Beregszászi út felől behajtással, a 
Péterhegyi út felől be- és kihajtással érhetik el az épületet. A parkolóház félig nyitott kivitelezésű, az 
észak-nyugati oldalon angolaknával rendelkezik, így könnyen, jet-ventillátoros gépészeti 
berendezésekkel átszellőztethető.  
 
Az autóbusz terminál megtervezésekor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes érkező és 
induló autóbuszállások a lehető legközelebb kerüljenek a várócsarnokhoz és így az utasokhoz. A 
peronos kialakítást a hosszabb megközelítési távolságok miatt minimalizáltuk, így a terminál épületét a 
telek közepére helyeztük el. Az egyes járatok így a temperált térből közvetlenül elérhetőek. A csuklós és 
az érkező buszok párhuzamos beállásokkal csatlakoznak az épülethez, míg a szóló buszokat kapus, 
fűrészfogas módon helyeztük el. A buszok elrendezésénél törekedtünk arra, hogy a BKV és Volán 
járatokat elválasszuk egymástól. Az összes (13 db) buszparkolót, együtt az észak-nyugati oldalon 
helyeztük el. 
 
A meglévőnek tekintett, elosztócsarnokból jövő közlekedő magok közül 2 db épületen belülre, temperált 
térre érkezik, míg a kiírásnak megfelelően egy közlekedő magot kültéren, önállóan elérhető módon 
helyeztünk el 0-24h megközelítési lehetőséggel. A 3 lépcsőmagból 2 összeköttetést nyújt a felső, 
+122,00 m-es szinttel, így a lehető leggyorsabb módon oldottuk meg a gyalogos, szintek közötti, 
vertikális közlekedést. A busz pályaudvar belső tereinek kialakítását a gyalogos közlekedési irányok, 
áramlások figyelembe vételével alakítottuk ki, megfelelően az intermodalitás alapelvének. A „gyalogos 
forgalom koptatta” fennmaradó területeken helyeztük el a különböző szerviz és közösségi funkciókat. Az 
így létrejött közlekedési magokat és funkciókat maghőszigetelt, látszóbeton kelyhekbe helyeztük el, 
melyek az épület identitást adó építészeti formái lehetnek. Az egyes kelyhekben a következő funkciókat 
helyeztük el: kávézó, szükséges számú női, férfi, mozgássérült vizesblokk és pelenkázó, BKV, Volán 
helyiségek és a korábban leírt közlekedési magok. 
 
A belső tér természetes bevilágítását és szellőztetését részletesen szimuláltuk, amelyek alapján 
bevilágító udvarokat helyeztünk el az épületben. Az udvarokban közkerteket, „szigeteket” terveztünk. A 
bevilágító udvarok közül a központi helyen lévő a +115,7 m-es szintig tart, míg a vizesblokk és 
szervízblokk feletti közkert részben ér le az épületben. A közlekedési magok mentén szintén bevilágító 
felületeket helyeztünk el a jobb belső komfort érdekében. A természetes szellőzésre szintén az 
udvarokat használjuk ki, melynek energiatudatos elveit külön fejezetben ismertetjük. 
 
A telepítés egyik nagy előnye a +122,00 m-es szinten létrejött közkert. A kertet gyűrűs rendszerben 
alakítottuk ki. A telepítést meghatározó gyűrű a fő közlekedési irányokat (Őrmező lakótelep felöli, „C” 
magántelek felől érkező, Budaörsi út felöli, és az opcionálisan kialakítható hidak felé vezető) és a 
gyalogos és biciklis forgalmat köti össze. A gyalogosok és biciklisek így nem keverednek a forgalmas 
busz és gépjármű forgalommal. A 120 férőhelyes B+R parkoló a +122,00 m-es szinten kapott helyet, de 
biztosítunk többlet, opcionális parkolókat P+R parkolóban és a „B” területen is. A köztér szélső 
zónájában rekreációs, zöld területeket helyeztünk el, növényzettel, fákkal. A területen helyet kaphatnak 
a környező városrész közösségi funkciói, rendezvényei: karácsonyi vásár, tranzit piac; csakúgy, mint 
közösségi sportfunkciók: téli korcsolyapálya, placc- gördeszka és streetball pályák, sportpályák, 
játszóterek. A feljövő kelyhek között burkolt városi köztér alakul ki, melyet kiszolgálhat a BKK Latte 
névre elkeresztelt minőségi reggeliző és uzsonnázó hely, illetve a Pumpa pont /kerékpár parkoló / 
kölcsönző / szerviz / csomagmegőrző, mely az itt kialakuló biciklis forgalomra épít. 
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A rendkívül értékes „A” telekre hosszútávon javaslunk opcionálisan 3-5 szintes közösségi 
irodaépületeket (önkormányzati iroda, okmányiroda, kormányzati info-pont) elhelyezését. A P+R parkoló 
déli szárnyának raszterét ennek érdekében az optimális iroda raszterben terveztük meg. 
 
Szabályozásnak való megfeleltetés, „A” terület:  
23 639 m2, KV-IK-XI/2 
 
Max. beépítettség terepszint alatt: 100 % - 23 639 m2 tervezett: 83,8 % - 19.800 m2 * 
Max. beépítettség fsz-en: 75 % - 17 730 m2  tervezett: 5,2 %-1 240 m2 
Min. zöldfelület: 10 % - 2 364 m2  tervezett: 24,0 % - 5 688 m2 

Max. szintterület: 4,0 m2/m2 – 94 556 m2 tervezett: 0,89 m2/m2 - 21 040 m2 

Max. épületmagasság: 0-30 m tervezett: 4,2 m  
 
*:KVKSZ 66/A (3) bekezdése: Az övezet területe a végleges térszínt Bfm 121,0 m felett alakítható ki.  
      
II. ütem: „B” és „C” terület ingatlan területeinek végleges beépítése 
 
A „B” felszabaduló 8 db MÁV vágány területen 3 szintes P+R parkoló telepítését javasoljuk, mely felső 
szintje csatlakozhat a +122,00 m-es szinttel és biztosíthatja a szabályozásban előírt P+R parkoló 
számot (1500 db), illetve a felülépítés szükséges parkoló számát. A parkolósáv megfelelő akusztikai 
izolációt nyújt a Kelenföldi pályaudvar zajterhelése ellen. A felülépítést a környék hiányfunkciói és a 
piaci igények alapján határoztuk meg, így irodaépületek, továbbképző és konferenciaközpont, szálloda 
és sportcsarnok kapott helyet a területen. Az épületeket optimális tájolású hosszhomlokzattal láttuk el. 
 
A „C” terület beépítését a kor piaci igényei alapján terveztük meg. A helyszín alkalmas egy új budapesti 
pénzügyi, irodaközpont létrehozatalára. A fejlesztés 2 szint mélygarázzsal megvalósítható. A 
tervezésnél nagy figyelmet fordítottunk a gazdaságos irodaépület méretek kialakítására (1100-1200 
m2), az optimális észak-déli tájolásra, 1,35 m-es iroda raszter alkalmazására és a beépítési mutatók 
maximális kihasználására. Az így létrejött 5 ütem alkalmassá teszi a telepítés megfelelő ütemezését. A 
Budaörsi út nagy zajterhelését 1-2 szintes védősáv, lepény épületrész segítségével árnyékoltuk. Az így 
létrejött belső, védett köztér felé szolgáltatásokat, vendéglátó funkciókat helyeztünk el. A terület 
gépjárművel történő megközelítése lehetséges az Alsó-Beregszászi út felől két ponton, illetve a 
Boldizsár utca északi részén. 
 
Az így létrejött térstruktúra biztosítja, hogy a Budaörsi úttól, a pénzügyi központon, az eszközváltó 
csomóponton és a „B” területen lévő beépítésen keresztül szintben, minőségi köztereken keresztül 
juthatunk el az opcionálisan javasolt gyalogos híd felé, mely segítségével a gyalogosok és kerékpáros 
térszín felett juthatnak el a Kelenföldi oldalra. 
   
 

 Közlekedési rendszerek 

 
Az intermodális csomópont a kötöttségként tekintendő tervezett alsó Beregszászi út és a tervezett 
Péterhegyi utakkal határos területen helyezkedik el. A pályázati megoldás a Budaörsi úti tervezett 
csomóponton, magassági vonalvezetésén és keresztmetszetein nem változtat. A telepített funkciók, 
mint a BKV végállomás, Volán végállomás, P+R parkoló illetve B+R parkoló optimális működése 
érdekében szükséges több közúti kapcsolat megadása. Jelen megoldás 2 önálló közúti kapcsolatot 
biztosít a helyi és helyközi viszonylatok számára és 2 önálló kapcsolatot biztosít az „A” fejlesztési 
területen elhelyezett P+R parkolók részére.   
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Az alsó Beregszászi úton az intermodális csomópont 2 forgalmi sávon közelíthető meg illetve 1 forgalmi 
sávon hagyható el. Az ide helyezett autóbusz végállomás fő közúti kapcsolata jelzőlámpás 
szabályozású, mely lehetőséget ad a terület be és ki közlekedésére illetve a gyalogos mozgások 
szabályos és kijelölt kezelésére. Az „A” fejlesztési területen elhelyezett 500 férőhelyes P+R parkoló 
kiváló, szabadon futatott forgalmi sávot kapott, így a buszok forgalmától jól elválik, nem akadályozzák 
egymást. A Péterhegyi út felé haladva további funkciók kaptak helyet, mint az Egér út irányú Kiss&ride 
illetve a Budaörsi út irányú  150-250-es átmenő  viszonylatok megállói.   
 

A Péterhegyi út magassági és 
geometriai vonalvezetése változatlan 
maradt, de az érintett fejlesztési 
területek melletti szakaszon a 2X1 
forgalmi sáv felbővült az akadályozás 
mentes közúti közlekedés érdekében 
középfekvésű gyorsító, lassító illetve 
osztályozó sávokkal. Ezek lehetővé 
teszik a P+R parkolókba a II. ütembe 

elhelyezett magán parkolókba illetve az intermodális csomópontba az akadályozás mentes be és 
kiközlekedést. A kiírás szerint kiépítendő Boldizsár utcai kapcsolata körforgalom szabályozású. További 
funkciók a Budaörsi út irányú Kiss&ride illetve Taxi állomás. 
 
„A” fejlesztési terület 
A területen elhelyezett közlekedési funkciók a helyi és a helyközi buszjáratok végállomásainak 
kialakítása, illetve 500 darab P+R parkoló és 120 darab B+R tároló elhelyezése. A P+R parkoló 
behajtása mint az alsó Beregszászi út felöl mint a Péterhegyi út felöl megoldott. A be és kihajtások 
jelzőlámpa szabályozás nélküliek, így a feltöltés és a kiürülési korlátoknak csak a regisztrálási idő szab 
határt. A főgyalogos kapcsolat a (121,50mBf) pályaudvar fölötti városi tér szinten történik, de 
opcionálisan történhet a -1. szinten a pályaudvar alatt közvetlenül a metró elosztó műtárgyába 
csatlakozva illetve a pályaudvar szintjén kijelölt átkelő helyeken .  

 
A buszpályaudvar kialakítása terminál jellegű, mely a 4-es metró gyalogos műtárgyaival közvetlen 
kapcsolatban van. Az utasok a terminál körül elhelyezett megállókat az épületből közvetlenül tudják 
elérni, utak keresztezése nélkül. A kialakítás lehetővé teszi, mint a helyi járatok, mint a helyközi járatok 
utasainak egy térből történő kiszolgálását, de mellette biztosítható a busz csoportok, buszjáratok úti cél 
szerinti szétválasztása is. A megállók elhelyezése olyan, hogy a leszálló helyek és a nagy forgalmú 
felszállóhelyek megállói a metrókapcsolatok közvetlen környezetében helyezkednek el. A buszterminál 
körül egyirányú a közlekedési rendszer, melybe csak a buszforgalom vesz részt. A buszmegállók 
kialakítása figyelembe veszi és külön kezeli az érkező járatokat, a 7,5 percnél sűrűbben érkező 
viszonylatokat illetve a 7,5 percnél ritkábban érkező buszjáratokat, biztosítja területen belül 
elhelyezendő tárolókat, a kiírásban meghatározott mennyiségben. 
 
Az új buszpályaudvar kialakításakor az alábbi vezérelveink voltak: 
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 A metróból érkező átszállók, olyan természetes megvilágítású, jó légcseréjű, szellős térbe 
jussanak, ahonnan a teljes végállomás körbetekintéssel jól átlátható, a tájékoztató táblák csak 
támogatást adnak, nem iránytó szerepet kapnak. 

 A nagykiterjedésű utastér nem kelti sivár holttér érzetét. 

 Az utastérben és a lent a metró gyalogosfolyosóban demonstrációs tábla jelzi időrendben a 
viszonylatok számát, célállomását és várható indulási idejét. 

 A végállomás működése: 
– Az autóbusz a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2 perccel a várható indulás előtt az 

indulóhelyre áll. 
– Az autóbusz beállást megelőzően, de legalább 1 perccel előtte, a kijelző villog a 

demonstrációs táblán és a kilépőkapunál. (hangos bemondás is) 
– Az autóbusz beállást érzékelve a kapu kinyit azonnal, azaz legkésőbb 2 perccel a várható 

indulás előtt. 
– Az autóbusz elindulását követően a kapu bezár. (előtte a kísérő hozzátartozók elhagyhatják a 

peront.) 
– Továbbindul a leírt ciklus a következő járatindulásra készülve. 
– A kapu szerepe az, hogy elektronikus jegy és bérletkezelés történik. Azaz a kapu peronzár 

legyen. A peronon csak érvényes jeggyel-bérlettel rendelkező személy állhat. 
– A kapu nem jelent a légcsere számára zárt rendszert. Ez évszaktól függően lehet teljes zárás, 

mellig érő üveglap, derékmagas peronzár, stb. esztétikus kijárás. (Rács mellőzendő) 
– A peronra kilépett utasok, a különböző vonalak között átsétálhatnak. Nem javasolt utas 

karámokat kiképezni. Egyes vonalaknál mégis szóba jöhet, a vonal peronjának 
különválasztása, pl. a sorban állás segítésére. Ez megtehető, de jól átlátható, tisztántartható 
válaszfallal. 

– A mozgássérültek közlekedése, néhány kapura összevontan oldható meg, a személyzet 
segítségével. (Nem kell minden kapunál mozgássérült kijáró.) 

– Két irányban indította el gondolkodásunkat a kiírás. Az egyik kialakításban a tolatásos 
végállomáshoz farral állnak be a járművek, utas nélkül. Hátránya, hogy kipufogógáz a 
gyalogosperonra jut. 

A másik lehetőségként, a jármű orral áll be és az első ajtón szállnak fel az utasok. 
Vizuálisan is az a természetes látvány, ha a kipufogás nem peron irányú. Az utasokkal tolató busz 
önállóan méretezett helyre, ívben tolat. A következő beálló buszok külön, önálló sávban érkeznek, 
így a tolató és előre haladó járművek között elsőbbségadási viszony, zavarás nem jön létre. 

 A tervezett végállomás előnye, hogy az utasok a peronfelületet nem kell hogy elhagyják, azaz 
gyalogos-jármű konfliktushelyzet nem adódik. 

 
 
A B+R tárolók a városi tér szinten és 
opcionálisan a P+R parkoló 
épületében, elkülönített, fedett 
kialakításban kapnak helyet. 
Megközelítésük és elhagyásuk 
kijelölt kerékpár utakon lehetséges, 
biztosítva a Budapest 
kerékpárforgalmi főhálózatával a 
kapcsolatot. 
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„B” fejlesztési terület 
A terület I. ütemű hasznosítása P+R parkoló funkció illetve külső Volánbusz tároló. A II. ütemben a 
terület be-, felülépítése várható az I. ütemű funkciók megtartása mellett. A fejlesztési terület közúti 
feltárása tájolásából, elhelyezkedéséből és geometriájából adódón a Péterhegyi útról jól megoldható. Az 
ábrázolt három közúti kapcsolat minden irányból biztosítja a terület jó megközelítését és elhagyását. 
 
„C” fejlesztési terület 
A terület I. ütemű hasznosítása P+R parkoló funkció. Megközelítése az alsó Beregszászi útról két 
helyen biztosítható. Elhagyása az alsó Beregszászi útra jelzőlámpa nélkül kialakítható, további 
elhagyási lehetőség a 70-es út felé a terület keleti oldalán lehetséges a Boldizsár utca keleti végén, 
opcionális megoldás lehet még a kiépülő Boldizsár utca szerepe is. 
A II. ütem a terület beépítését feltételezi, melyben többszintes mélygarázs építése várható. A garázs 
megközelítése és elhagyása az alsó Beregszászi útról és a Boldizsár utcáról biztosítható. Az alsó 
Beregszászi úti kihajtás útcsatlakozása igény vagy szükség esetén jelzőláma szabályozásúvá tehető, 
mely összehangolható a szomszédos jelzőlámpa szabályozású csomópontokkal.    

Környezettudatos tervezési elvek 

 
 
Környezettudatos kialakítás 

Környezeti adottságokhoz illeszkedés 

A terület energiatudatos és komfort kialakítása érdekében a tágabb 
környezettel együtt vizsgáltuk a megfelelő telepítési lehetőségeket. A 
beépítés kialakításakor különös figyelmet fordítottunk a szél várható 
hatásaira, illetve a megfelelő benapozás elérésére.   

 

 
A terület optimális átszellőztethetősége, valamint a komfortos köztér 
kialakításának érdekében a területen kialakuló áramlásokat vizsgáltuk 
a Budapest területén uralkodó szélirány ÉNY-i szélirányra.  
 
 A szélcsatornás vizsgálat eredménye, hogy a telken belül komfortos, 
szélvédett köztér alakítható ki a +122,00 szinten. A B és C telkekre 
javasolt beépítési struktúra ezt tovább erősíti. A C telken kialakuló 
mikro szélcsatorna elősegíti azon épületek  természetes szellőzését 
ezáltal lehetőséget nyújtva az energiatakarékos megvalósításra. Az 
elvégezett vizsgálat alapján a 15 m/s sebességű szél esetén a 
buszpályaudvar tervezési területén 6-8 m/s sebességű szél alakul ki, 
ami kedvező mikroklímát biztosít. 
 
A terület benapozás szempontjából szintén kedvező kialakítású. Az 
„A” telek benapozottsága egész évben kiemelkedő. A „B” és  „C” 
telken a javasolt felülépítés során figyelembe vettük a különböző 
épületek benapozhatóságát. 
  
A beépített területek között a megfelelően differenciált zöldfelületekkel, 
és átgondolt vízgazdálkodással a városi hőszigethatást csökkenteni 
tudtuk. A terület emberi léptékű differenciálása, és az átgondolt 
közlekedési rendszer a terület gyalogosan és kerékpárral való 
bejárhatóságát segíti. 
 

Budapesti szélviszonyok 

Területen kialakuló szélviszonyok 15m/s , 

ÉNY szél esetén 
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Energia és erőforrás hatékony tervezés  

A tervezési terület kialakításakor olyan építészeti eszközöket alkalmaz-
tunk, mellyel nemcsak a 2020-ra kötelező „közel nulla„ 
energiafogyasztási szint érhető el, hanem a terület mindennapi 
felhasználó számára egy komfortos környezet hozható létre. Az épület 
kiegészítő beruházásokkal akár a nettó zéró energiaszintet is elérheti, 
amelyre vonatkozóan további javaslatainkat opcionálisan tüntettük fel. 
A tervezés során a fő vezérelvünk a passzív eszközök nagyarányú 
hasznosítása volt, az alábbiak szerint: 
 

- a természetes fény minél nagyobb arányú hasznosítása, 
mellyel nem csak a világítási energiaigény csökkenthető, 
hanem a belső téri vizuális komfort a révén egy hívogató 
belső tér jött létre. Az üvegezett felületek arányának 
„kontrollált” tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a 
multifunkciós tér természetes bevilágítottságára, melyet 
üvegfalakkal, tetőszinti bevilágítókkal és lesüllyesztett 
fénykutakkal biztosítottunk. A túlmelegedés veszélye A 
megfelelő üvegezés, árnyékolás megválasztásának 
köszönhetően kiküszöbölhető.  
 

- a természetes, frisslevegős szellőzés biztosítása: a 
buszpályaudvar levegőutánpótlásának biztosítása védett, 
hűvösebb területekről, elsősorban a lesüllyesztett kertek 
növényzet által megtisztított területeiből történik azokban az 
időszakokban, amikor a külső levegő hőmérséklete erre 
megfelelő (az év ~28%-a). A természetes szellőzés ideje az 
év 45%-ra növelhető, földcsatorna beépítésével.  

 
- passzív temperálás, hűtés: A kiemelt közlekedő magok és a 

bevilágítók kialakítása kedvez a nyári, éjszakai 
átszellőztetésnek is. A nagy hőtároló tömegnek 
köszönhetően az éjszakai átszellőztetés biztosítása esetén 5-
6K-el alacsonyabb nappali hőmérsékletemelkedés 
biztosítható, amely a nyári komfortot energiatakarékosan 
tudja biztosítani. Az épület körül minden irányban kinyúló 
előtető egy átmeneti zónát hoz létre, ezáltal is mérsékelve az 
épület nyári felmelegedését. Továbbá, a biztosított zöldtetők 
jelentős szerepet játszanak az épület hőcsillapításában. 

 
- természetes átszellőzés: A buszok közlekedési, parkolási 

útvonala feletti nyitott kialakítással, illetve a P+R parkoló 
keresztirányban való nyitottságának köszönhetően az év 
nagyrészében a füstgázok természetes módon eltávoznak a 
gyalogosforgalom által érintett területekről. Az év során 
előfordulhatnak olyan légköri viszonyok, amelyek ezt 
megakadályozzák, ilyenkor a füstgázok eltávolítása egy 
rásegítő ventilátorral történhet. 

 

4% 

50% 

45% 

1% 

Hőmérsékletek megoszlása  
(Budapest) 

-5°C alatt 

-5°C és 
+12°C között 

+12°C és 
+30°C között 

+30°C felett 

4% 

65% 

28% 

3% 

Hőmérsékletek megoszlása 
(Budapest) 

-5°C alatt 

-5°C és 
+16°C között 

+16°C és 
+27°C között 

+27°C felett 

Területen kialakuló árnyékok: december, 

szeptember, június  

Belső téri természetes fénysűrűség, 

december 22, 12:00, felhős égbolt  

Buszútvonalak átszellőzése 
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Hatékony és takarékos üzemeltetés 

A maradék igények fedezésére az energetikai rendszerek kiválasztásakor törekedtünk a hatékony 
működésre, az helyszíni megújuló energiatermelésére lehetőséget biztosítottunk. A netzeró szint 
elérésére további napelemek és hőszivattyú beépítése javasolt.  
A telken belül az épület átgondolt vízgazdálkodása jelentősen csökkenti az ivóvízfelhasználást és a 
csatornaterhelést. Az épület üzemeltetése során a szelektív hulladékgyűjtés megfelelő infrastruktúráját 
biztosítottuk, valamint a zöldhulladékok kertészeti komposztálását javasoljuk. 
 
 

Városgazdaság 

 
Környezet, társadalom, gazdaság 
Az Őrmező-Kelenföldi pu.-Etele tér intermodális csomópont Budapest és az ország egyik legnagyobb 
ilyen rendszere lesz. Az objektum sajátossága, hogy egyszerre városközponti és városkapu szerepet is 
betölt, mivel szerves kapcsolatban él Buda agglomerációs térségével. A helyszín rendelkezik a szerep 
betöltéséhez szükséges méretű felhasználható területtel és népességszámmal, az infrastruktúra-
fejlesztés előtt nincs fizikai korlát és irreális költségvonzat. Az őrmezei közlekedési csomópont 
kiépülése a 4-es metró üzembe helyezésével együtt nagyságrenddel megnöveli a terület kapacitását, 
ezzel piaci értékét, megadva a (város)gazdasági inspirációt a területben rejlő potenciál kiaknázására. 
 
 

Az intermodális csomópont 
tényleges hatósugara a Duna-
parti Ercsitől a Zsámbéki- 
medencéig és a Gellért-hegytől a 
Velencei-tóig, Székesfehérvárig 
terjed. A térség kiváló környezeti 
feltételekkel rendelkezik a 
lakhatás, a környezetbarát 
munkavégzés és rekreáció 
szempontjából, mely értékeket 
visszatükrözi a népesség 
képzettségi és vásárlóerő szintje. 
A magasan képzett, jól szituált 
lakossági csoportok az országos 
átlagot meghaladó módon vannak 
jelen. A környezeti és a szellemi 
érték komplex jelenléte képezi az 
őrmezei csomópont 
fejlesztésének szilárd alapját. 
 

A térségben minden társadalmi réteg jelen van, teljes spektrumot képez, amiből következik, hogy az 
őrmező-kelenföldi intermodális csomópont multifunkcionális legyen. Ha a térbeli elérhetőség javul, 
érvényesül az egyéni közlekedésválasztás, akkor az önmagában is találkozási és tartózkodási 
lehetőségeket gerjeszt. Ezt kell megállítani, megszólítani, megtartani. Ez a hely kiválóan alkalmas a 
hosszabb-rövidebb tartózkodásra, a térségi, dunántúli, ill. a nemzetközi érkezés helyszíne, fokuszálható 
a kereslet, felkelthető az érdeklődés, amelyek különféle szolgáltatásokkal még attraktívabbá tehetők. 
 
 
 

 
 

Őrmező-Etele tér vonzáskörzet népessége (Forrás: KSH, saját 

szerkesztés) 
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Őrmező-Kelenföld, mint munkahely 
A multifunkcionális intermodális központ sok belvárosi funkciót átvesz, ill. kivált (vásárlás, ügyintézés, 
irodai munkahelyek, kulturális funkciók, vendéglátás, üzleti és közszolgáltatások, idegenforgalom, 
konferencia-turizmus, képzés, szórakozás, stb.). A cél nem a közlekedés kiszolgálása, hanem a 
közlekedés révén koncentrálódó közönség kiszolgálása. Közgazdasági nyelven: cél az itt megjelenő 
kereslet (vásárlóerő) helyben történő kiszolgálása, ami megfelel a fenntarthatósági elveknek is. 
 
A közlekedési csomópont által kiszolgálható térség népessége nagy, több százezer embert jelent. A 
munkaidő rugalmasabbá, a munkahelyek egyre inkább helyfüggetlenné válásával a forgalom kétirányú 
lehet, ami az itt tartózkodást erősítő motívum (Budaörs, Biatorbágy, Talentis, Zsámbéki-medence, 
Herceghalom, Székesfehérvár, stb.). A környezeti értékek alapján a vonzáskörzet kiválóan alkalmas 
munkahelyek létesítésére. A közlekedés bővülése, az intermodális csomópont létrejötte lehetővé teszi a 
terület felértékelődését a társadalmi és gazdasági funkciók befogadása által. Ha a csomópont 
felértékelődik, akkor ez lehetővé teszi, hogy a terület későbbi kiépülése önfinanszírozó legyen, ami a 
terület használati és piaci értékének növekedéséből következik. A majdani elővárosi vasúttal közvetlen 
kapcsolat teremthető, számottevő munkaerővel, vásárlóerővel, turistával.  
 
Kik, mikor jönnek: kékgallérosok és fehér gallérosok. 
 
A fizikai dolgozók és a képzetlenek 5.30 és 7.30 között érkeznek. Az esti haza indulásuk 16 és 20-21 
óra között történik. A képzettek 7.30-9.00 óra között autóval, ill. 18-19 óra között jelennek meg.  
A posztindusztriális gazdaság rugalmasabbá válik, és nem az idő-, hanem a feladatorientált 
munkavégzés felé halad. Ezért elhúzódnak a csúcs időszakok, ami a felsőfokú képzettségben érdekelt 
diákokra is vonatkozik, ill. a nyugdíjasokra is (silver economy). A 4-es metró, és jelenleg a 7-es 
buszcsalád ezt fűzi fel (ELTE-k, BMGE, Közgáz, kórházak) nagy forgalommal.  
 
Magas előfordulási és tartózkodási aránnyal számolhatunk, különösen, ha a szolgáltatások ezt 
lehetővé (vonzóvá) teszik, amihez a 4-es metró- és Volán-, ill. BKK-végállomások forgalom generálása 
is hozzá tesz, kiszámítható módon, mivel a forgalom idővel jól kalkulálható. 
 
 

 

 
 

Őrmező-Etele tér elérhetősége gépjárművel Őrmező-Etele tér elérhetősége 

vasúttal,  helyi és helyközi busszal 

(Forrás: saját szerkesztésű térkép a http://www.utvonalterv.hu/ alapján) 
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Két térképen ábrázoltuk a csomópont elérhetőségét gépjárművel, ill. közösségi közlekedéssel. A 
térképen megjelenített adatok a potenciális elérhetőséget mutatják, ami jól érzékelteti Őrmező és 
Kelenföld-Etele tér együttes hatókörének nagyságát. A tényleges vonzáskörzet határát szaggatott 
vonallal jelöltük. A megközelíthetőség gépjármű és közösségi közlekedés térképeinek összehasonlítása 
kimutatja, hogy a közösségi közlekedés fejlesztésében nagy tartalék van az egyéni közlekedés 
visszaszorításával. Ennek érvényesítését az intermodális csomópont fejlesztése hivatott “menedzselni” 
hatékony járatszervezéssel, kényelmes utazással, a fogadó- és tartózkodó épületek otthonosságával.  
 
Szolgáltatások. A rendkívül értékes „A” telekre hosszútávon javaslunk opcionálisan 3-5 szintes 
közösségi irodaépületeket (bérirodák elhelyezését), üzleti, pénzügyi szolgáltatásokat, találkozóhelyek 
létesítését teljes kiszolgálással (vendéglátás, wifi, parkolás), közigazgatás és közszolgáltatás 
(kormányzati info-pont, önkormányzat, agglomeráció), piac, vásár, street-sportok, egyéb irodai, 
kereskedelmi funkciók telepítését. 
 

 
 
Szolgáltatástervezés 
 
 
A szolgáltatás tervezés célja olyan, nem kereskedelmi célú, közönség szolgáltatások kialakítása, amely 
segíti az épület vagy műszaki infrastruktúra gyorsabb birtokba vételét és érzelmi kapcsolat kiépítését a 
felhasználók felé. 
 
Felhasználói csoportok és profilok meghatározása 
A létesítmény felhasználói négy csoportba sorolhatók a használat időbeli megoszlásától függően. 
Elsőként a korai munkába igyekvők jelennek meg a terminálban 6 és 7 óra között és utaznak a belső 
városrészek irányába. Őket követik a diákok 7 és 8 óra között, majd a késői munkába menők 8 és 9 óra 
között. Délután először a diákok, majd a korai munkába menők, végül a késői munkába menők 
jelentenek kapacitás csúcsot a létesítmény üzemeltetésében. Mellettük kiegyenlítettebb terhelést 
jelentenek azok, akik nem függnek a munkahelyek vagy iskolák ritmusától. Ezek alapján kialakíthatók 
életkor és élethelyzet szerint konkrétabb felhasználói profilok, amelyek jól reprezentálják a jövőbeli 
utasok igényeit. Ez a négy profil: diák, fiatal családanya, középkorú dolgozó felnőtt, idős nyugdíjas. 
 
Felhasználói nehézségek és igények 
A létesítmény alapvetően a mobilitásról szól fizikai és szellemi értelemben. Négy különböző profilú 
felhasználónál különböző kihívások és igények jelentkeznek. A mobilitás szempontjából egy gyereknek 
fizikailag nem jelent nehézséget a közlekedés, a tájékozódás viszont annál inkább. Egy kisgyerekes 
édesanyánál ez fordítva van, nála a babakocsi, a gyerek és a táskák szállítása jelent kihívást. Egy 
független felnőtt ember többnyire mind fizikailag, mind pedig kognitívan probléma nélkül mozog egy 
ilyen helyzetben, ám egy idős embernek mindkettő jelenthet már kihívást. 
A felhasználói igények elsősorban az információ, a mobilitás, az interakció, a pihenés, valamint az 
aktivitásterén jelentkeznek.  
 
Tervezett szolgáltatások 
A tervezett szolgáltatások egy része okos-telefon alapú applikáció, amely valós idejű információkkal lát 
el, a másik része olyan fizikai hely ahol valamilyen esemény történik. 
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1. Infó Motor  utazási információs mobil alkalmazás: útvonal tervező / járat kereső / menetrend 
2. Lokátor  GPS alapú mobil (lokatív) alkalmazás, amely iránytűként elvezet a kívánt járathoz 
3. Műszerfal mobil alkalmazás, amely valós időben mutatja a létesítmény adatait: utas szám / 

megtett km / CO2 / energia fogyasztás  
4. Pumpa Pont kerékpár parkoló / kölcsönző / szerviz / csomagmegőrző 
5. Segédhajtómű   SMS-ben kérhető közlekedést segítő asszisztens, idős és mozgáskorlátozott 

utasoknak, a létesítmény területén 
6. Ütköző  vizuálisan és mobil alkalmazással is könnyen beazonosítható találkozási pontok 
7. Tranzit Piac heti rendszerességű közösségi piac a felszíni köztéren, a környékbeli lakosoknak 
8. BKK-Latte minőségi reggeliző és uzsonnázó hely, felejthetetlen kávéval és brióssal 
9. Sziget lesüllyesztett zöld közkertek, csendes terek 
10. Placc gördeszka és streeballl pályák a felszíni köztéren ingyenes oktatással 
11. BKK-Spotter   mobil alkalmazás, amely egy okos-telefon kamerája segítségével segíti részletesen  

beazonosítani a járművet a megszállott busz figyelők számára  
12. Örökmozgó    nonstop filmvetítés archív magyar filmekkel a váróterem falán és online is 
 
 
 

Kert- és tájépítészet 
 
Az eszközváltó + 122,00 szintjén kialakított köztér teljes egészében födémen helyezkedik el.  A 
kialakítandó zöldfelületek alatt a 122,00 szint 60 cm földtakarást tesz lehetővé, ami gyep és 
cserjefelületek kialakítására elegendő. A zöldfelületeket minden esetben finom terephullámokkal 
terveztük, így a helyenként kialakuló 180-220 cm földvastagság már nagy lombkoronát nevelő fák 
ültetésére is alkalmas. A területen igyekeztünk a több irányú átjárhatóság mellett a lehető legtöbb fás 
zöldfelületet kialakítani annak érdekében, hogy kedvező mikroklíma, élhető városi tér alakuljon ki. 
(növényzettel fedett terület: ca. 8800 m² / 35%) 
 
A tér szerkesztőelvét a központi lejárati tér körül örvénylő, e központba szívó íves burkolati gyűrűk 
szövedéke adja. Az ívek egymásba metsződése kisebb tereket, és zöldfelületeket határoz meg, 
melyeket különböző funkciókkal töltöttünk meg.  
 
A jellemzően burkolt központi teret érintve fut a területen körbe egy közlekedő „gyűrű” mely a 
lehetséges átközlekedéseket rövid útvonalon biztosítja. Erre az útvonalra felfűzve játszó-találkozó 
pontokat alakítottunk ki, amik biztosítják, hogy a köztér élettel teljen meg, hogy minden korosztály 
megtalálja benne a helyét.  
 
A zöldfelületek mellé részben lombárnyékba hosszú, íves, fa ülőfelületű padokat helyeztünk el azoknak, 
akik a közteret kicsit távolabbról, csak szemlélőként akarják megélni. 
Színes öntött gumiburkolattal láttuk el azokat a felületeket ahol a játék, a mozgás, az aktív 
kikapcsolódás kerül előtérbe. E területekre minőségi, formatervezett játszószereket terveztünk, amik 
gyerekek és játékos kedvű felnőttek szórakozását biztosítja. Megjelenésükben inkább játékos köztéri 
bútorok, mintsem a szó szoros értelmében vett játszószerek.  
 
Célunk az volt, hogy találkozó pontokat hozzunk létre, valamint programot biztosítsunk a hosszabb 
átszállási idő miatt várakozni kényszerülők számára. Mindemellett egy olyan parkos területet jöhet így 
létre, ami a közelben lakóknak is örömére szolgál, a közlekedési funkció mellett akár szabadidős 
célponttá is válhat.  
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Tartószerkezetek 
 
Talaj és alapozás 

A felszínt építési törmelék, illetve humuszos feltöltés 
fedi, mely alatt a pleisztocén korú, laza, hegylábi 
törmelékből álló üledékek képződtek (finom homok és 
iszap, míg a mélységgel fokozatosan növekszik a 
szemcsék mérete). A felső 1,5-2,0 m-es szakasza 
alapozásra csak részben alkalmas, alatta a szemcsés 
réteg alsó kb. 4-5 m-es zónája jó teherbírású. 
 
A pleisztocén rétegek feküje a terület építésföldtani 
értelembe vett alapkőzete, (középső és alsó oligocén 
agyag, agyagmárga). Az agyag felső zónája a sárga 
„kiscelli” agyag, míg a mélyebben található rétegek 
üde állapotú kékesszürke „kiscelli” agyag. Az agyag jó 
teherbírású képződmény. 

 
A budai oldalon szoros értelemben vett talajvíz, nagyobb kiterjedésben és mennyiségben csak a 
holocén/korai pleisztocén árterén belüli területeken jelenik meg. A talajvíz helyenként erősen agresszív. 
A Mértékadó Talajvízszint 110,5 és 115,5 mBf között adható meg (kb. 3,5-4,0 m-re a terepszint alatt) 
úgy, hogy az alacsonyabb szint a MÁV vágányok vonalában található. 
 
Alapozás: 
 
A tervezett beépítés alapozása mélyalapokkal gyámolított alaplemez. A mélyalapokat (fúrt cölöp, vagy 
réspillér) a kékesszürke agyagba kell állítani. Azért szükséges mélyalapokkal alátámasztani a nagyobb 
terhelésű szerkezeteket, mert az új épület részben a Metro állomásépületének merev szerkezetére 
támaszkodik. Amennyiben a megépült elosztócsarnok szerkezete nem terhelhető alternatív alapozás 
lehet a lokálisan felvastagított lemezalapozás, de ebben az esetben az állomásépület feletti 
felszerkezeteket el kell dilatálni. 
 
Felszerkezet 
A felszerkezet elsősorban vasbetonból készül. Kialakítása pillérvázas, vasbeton falakkal kiegészítve. A 
számításokat Axis VM 11 végeselem alapú programmal készítettük. 
 
Vízszintes teherhordó szerkezetek 
Födémek és gerendák 
A +122,0 mBf szinti födém könnyített monolit vasbeton szerkezettel épül, úgynevezett Cobiax elemeket 
alkalmazva.  
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Habár az alul-felül sík födém vastagsága a legnagyobb felületen 60 cm, a takaréküreges kialakításnak 
köszönhetően az önsúlya a 44 cm-es lemezzel lesz egyenértékű, miközben a merevsége minimálisan 
csökken.  
 
Általában pontszerűen alátámasztott, a közönségforgalom által meghatározott szabálytalan tölcsérszerű 
formák falai részben alátámasztják a födémet, így az erőjátékban nagy szerepük van. A temperált 
részen a jelentős méretű födémáttörések peremén 1,50 - 2,00 m-es távolságban pillérek segítik a 
teherviselést általában cca. 7,0 – 8,0 m-es tengelytávolsággal. Átszúródásra a födém bevasalható.  Az 
üregképző golyókat a pillérek környezetében elhagyva a szerkezet nyírási teherbírása megfelelő lesz. 
 

 
 
 
A külső részen, a buszmegállókat lefedő egységeken a pilléreket 60 cm széles, átlagosan 80 cm magas 
monolit vasbeton gerendák kötik össze. A temperált és külső rész között futó pillérsor nem szabályos, a 
homlokzattól vissza van húzva. 

 
 

Mértékadó nyomatéki ábra 
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A tölcséreket lezáró födém szerkezete acél, a lefedés üvegből készül. Részletesebb kidolgozására a 
későbbiekben kerül sor. 
 
A P+R parkoló kétszintes, szabályos raszter mentén elhelyezett pillérekkel alátámasztott, szintén 
Cobiax rendszerű monolit vasbeton alul-felül sík födémekkel. A gerendák elhagyása a füstelvezetés 
megoldása miatt is célszerű.  Merevítő magjai a lépcsőházak, liftaknák. 
 
 
Függőleges  teherhordó szerkezetek 
 
Pillérek, falak 
A belső, temperált részen a szabálytalan formák egy-egy részét a függőlegestől eltérő, különböző 
dőlésszögű monolit vasbeton falak határolják, melyek a födémmel össze lesznek vasalva. Vasbeton 
falak határolják a lépcsőházakat és a liftet is, ez nagy szerepet játszik az épület merevítésében. A nem 
érintkező felületek mellett pillérek viselik a födémből átadódó terheket. A pillérek elhelyezése nem 
szabályos raszter mentén történt, igazodik a tölcsérekhez és a forgalom tengelyeihez, kör 
keresztmetszetűek 60 cm átmérővel.  
 
A meglévő metró alépítmény teherbíró képességét pontosan nem ismerjük, de a teherviselő pillérek 
kiosztásánál részben alkalmazkodtunk az alépítmény támaszainak helyzetéhez. A műtárgy födémének 
teherbírása – geometriai méreteinél fogva - biztosan megfelelő, a metróállomás függőleges tartói pedig 
szükség esetén viszonylag könnyen megerősíthetőek. Jelen számításaink szerint ilyen megerősítésre 
nem lesz szükség. 
 
Amennyiben nem lesz lehetőség az alépítményre terhelni az új szerkezetet, új födémet kell kialakítani a 
meglévő felett, attól függetlenül. A födém jelentős fesztávolságú, áthidalása acél hídszerű szerkezettel 
vagy nagy méretű feszített vasbeton gerendás megoldással lehetséges, melyet vasbeton falak 
támasztanak alá. Alapozása ebben az esetben a falak alatt fúrt cölöpözéssel lesz kivitelezve. 
 
Összegzés: 
 
Az építészeti koncepció megvalósításának tartószerkezeti akadálya nincsen. A fent említett főbb 
szempontok betartásával, valamint a későbbiekben a részletek körültekintő és megfelelő 
megtervezésével és kialakításával, a szakági tervezők szoros együttműködésével a látványterveken 
megjelenő elképzelések tényleges tervekké alakíthatóak. 
 
 
 

Épületgépészet  
 

Vízellátás 

 

Az épületen belül megkülönböztetünk: 

ivóvizet (kommunális célra felhasználásra kerülő hálózatból vételezett víz) 

öblítővizet (nem ivóvíz célra felhasználásra kerülő visszaforgatott víz) 

locsolóvizet (betárazott esővízből, valamint talajvízből nyert, nem ivóvíz tisztaságú) 
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Az öblítővíz, valamint a locsolóvíz forrása a földalatti tározóban betárazott csapadékvíz. A csapadékvíz 

kezelést igényel, melyet a későbbi tervezés során kell megoldani. 

 

A kalkulált ivóvízmennyiség: 

Fajlagos napi ivóvíz fogyasztás

Irodai dolgozók 30 liter/fő

Utasok 1 liter/fő

Takarítás 1 liter/m2

Figyelembe vett létszámok, felületek

Irodai dolgozók 70 fő

Utasok 10 000 fő

Takarítás 1 500 m2

Napi vízigény

napi ivóvíz igény összesen 13,60 m3/nap

mennyiség

 
 

Minden vízcsapolót víztakarékos kifolyóval kell ellátni. Szürkevizet locsolási, piszoár, valamint WC 

öblítési célra használunk fel. Primer forrása a betárazott csapadékvíz. 

 

A kalkulált szürkevíz mennyiség: 

Fajlagos napi ivóvíz fogyasztás

Irodai dolgozók 6 liter/fő

Utasok 4 liter/fő

Locsolás 1 liter/m2

Figyelembe vett létszámok, felületek

Irodai dolgozók 70 fő

Utasok 10 000 fő

Locsolás 1 500 m2

Napi vízigény

napi szürkevíz igény összesen 41,92 m3/nap

mennyiség

 
 

Csatornázás 
Az épületben keletkező kommunális szennyvizeket előtisztítás nélkül a közcsatornába engedjük. A 
buszparkoló területen keletkező olajos csurgalékot olajfogón átvezetjük és innen a külső szennyvíz-
elvezető hálózatra vezetjük. (nem vezethető a csapadékvízbe) 
 
Csapadékvíz-elvezetés 
A keletkező csapadékvizeket között megkülönböztetünk olajos, valamint tiszta csapadékvizet. Az 
utakról, valamint a parkoló tetejéről elfolyó olajos csapadékvizeket olajfogó műtárgyon átvezetjük, innen 
kerül kibocsátásra a külső csapadékvíz-elvezető hálózatra. A betárazott csapadékvíz locsolásra, 
valamint mosdó-öblítésre kerül felhasználásra. 
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Fűtés-hűtés-szellőzés 
A pályázat műszaki specifikációja szerint a temperált helyiségek elvárt hőmérsékletét a szellőző 
levegővel kell biztosítani. Ezen előírás alapján a fűtést hűtést légkezelőkkel biztosítjuk, amelyek a 
biztosítják a bent tartózkodók számára a szükséges friss levegőt is.  A frisslevegőt 30m3/h/fő 
mennyiséggel számoltuk a szabványoknak megfelelően. 
A szükséges szellőző levegő tömegáram nyári állapotban dt=10°C-os hőmérséklet különbséget 
feltételezve kb 55.000 m3/h, amelyből a kb 45.000 m3/h a szüksége friss levegő mennyisége. A friss 
levegő mennyiségét a helyiség CO2 tartalmáról kívánjuk szabályozni.  A levegővel történő fűtéshez kb 
400 kW teljesítményű hűtőgépet kívánunk elhelyezni, egy süllyesztett udvarban.  
 
Alternatív megoldásként javasoljuk csak a szükséges friss levegő mennyiségét használni hűtésre és 
fűtésre 6-8°C-al aláhűteni a külső hőmérsékletnek, és a maradék hűtési-fűtési hőigényt sugárzó 
elemekkel kiegészíteni. Ezzel a megoldással energiafelhasználás csökkenthető és a helyiségek 
temperálása is biztosítható energiatakarékosan alacsony kihasználtság esetén is, hiszen az elvárt 
hőméréskelthez függetlenül a használók számától azonos mennyiségű levegőt kell mozgatni.  
 
A fűtési energiát a közeli távhővezetékről tervezzük biztosítani. A légkezelő berendezést fogódobos 
hővisszanyerővel látjuk el. A gépészeti helyiségeket a parkolóház területén kívánjuk elhelyezni, a 
vezetékekkel a közlekedési útvonal felett érjük el a terminál épületét.  
 
 

Tűzvédelem 
 
Hő-és füstelvezetés 
A talajszint alatti padlószintű helyiségek számára a vonatkozó jogszabályok szerint hő-és 
füstelvezetéssel kell ellátni. Annak érdekében, hogy a szükséges villamos energiaigényt csökkenteni 
lehessen az energiatudatosság jegyében nem elegendő a hő-és füstlevezetést a jogszabály által előírt 
módon megtervezni. A hő-és füstlevezetést a tervezés alatt FDS szimuláció segítségével kívánjuk 
megtervezni. A tapasztalatok alapján a számítógépes szimuláció segítségével minimum 50%-kal 
csökkenthető a szükséges intenzitás mértéke, illetve ennek segítségével ellenőrizhető a gravitációs 
szellőztetés hatékonysága. 
 
Parkolóház  
A parkolóház hő-és füstelvezetését és a CO elszívását JET rendszerű ventilátorok alkalmazásával 
oldjuk meg. Ezen rendszer előnye, hogy nem szükséges légcsatorna kiépítése. A jogszabály szerint 
szükséges hő-és füstlevezetés intenzitása kb. 580.000 m3/h. Ez a légmennyiség számítógépes 
szimuláció alkalmazásával minimum 50%-kal csökkenthető, tehát a tervezett elszívás 290.000 m3/h. 
 
Buszpályaudvar 
A váró termet szintén el kell látni hő-és füstelvezetéssel. Erre a feladatra vegyes rendszert – gravitáció, 
és gépi megoldást – tervezünk, hogy ezzel is csökkenteni tudjuk a szükséges villamos energia igényt. A 
vegyes rendszer hatékonyságát szintén számítógépe szimuláció segítségével kívánjuk megtervezni, 
hogy itt is elérhető legyen az intenzitás csökkentése. A tervezett intenzitás mértéke számítógépes 
tervezéssel kb 160.000 m3/h. Koncepciónk szerint a pótlevegőt gravitációsan lép a be a közlekedési 
útvonalakról és a füstöt a lesüllyesztett kertek felé tereljük, és ezeken a pontokon dobjuk ki a szabadba. 
 
Oltórendszer 
Mind a parkoló házat, mind a pályaudvart ellátjuk spinkler rendszerrel az előírások alapján. 
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Épületvillamosság 

Az épület rendeltetése: közlekedési eszközváltó csomópont P+R parkolóval, vegyes funkciójú 
csarnokkal, buszpályaudvarral. Az épület tervezése az érvényes Magyar Szabványok és Rendeletek 
alapján történik 
 
Az épület villamosenergia ellátása – ismerve az életvédelmi funkciókat is – kétirányú energiaellátást 
igényel. Ennek megvalósítása vagy kétoldali Áramszolgáltatói független betáplálással, vagy egy 
betáplálással és egy tartalék energiaforrás, pld diesel aggregát telepítésével oldható meg. Mindekét 
megoldás helyiségigényeit az építész koncepció kialakítása során figyelembe vettük. 
 
A becsült energia igények: 

VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNY IGÉNYEK [kW] 

  üzemi nyári üzemi téli tűzeseti 

  nappal 
reggel, 
este éjjel nappal 

reggel, 
este éjjel   

PARKOLÓ TERÜLET 15 30 10 30 45 25 150 

PERONOK - 
BUSZPÁLYAUDVAR KÜLSŐ 

15 65 30 30 65 30 0 

ÉPÜLETEK 190 160 50 130 130 30 180 

TÉR 15 35 25 15 35 25 0 

ÖSSZESEN 235 290 115 205 275 110 330 

 

VÁRHATÓ ENERGIA IGÉNYEK [kWh] 

  üzemi nyári üzemi téli 

  nappal 
reggel, 
este éjjel nappal 

reggel, 
este éjjel 

PARKOLÓ TERÜLET 126 144 36 168 288 120 

PERONOK - BUSZPÁLYAUDVAR 
KÜLSŐ 

126 312 108 168 416 144 

ÉPÜLETEK 1596 768 180 728 832 144 

TÉR 126 168 90 84 224 120 

EGY JELLEMZŐ NAP 1974 1392 414 1148 1760 528 

ÉVES BECSÜLT ENERGIA IGÉNY 658 374 

 
A számítások alapján várható maximális energia igény mintegy 300 kW lesz, tűzvédelmi szempontból 
fontos tartalék igény 180 kW (feltételezve, hogy a csarnoképület és a parkoló nem ég egy időben). Az 
energia biztosításához így egy 400 kVA-es, de maximálisan is egy 630 kVA-es transzformátor 
telepítésével kell számolni az Áramszolgáltató részéről, illetve a tartalék energiaigény kielégítésére vagy 
egy 400 kVA-es trafóval vagy - ami ilyen teljesítmény esetében javasolt - egy kb 220 kVA-es diesel 
aggregátorral. A döntés, hogy melyik megoldás kerül alkalmazásra, illetve, hogy KÖF vagy KIF mérés 
lesz-e az épülethez, gazdasági számítások alapján dönthető el. 
 
A villamos rendszerek kialakításának fő szempontja az energiahatékonyság és a fenntarthatóság. 
Ennek teljesítése céljából LED fényforrások széleskörű alkalmazását, ezek folyamatos szabályozását 
és megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazását tervezzük. A világítás a projekt energiaigényének 
egyik legnagyobb hányadát kitevő fogyasztója, így ennek természetes bevilágításra való kiváltása 
(építészeti megoldások), illetve a természetes megvilágítás függvényében szabályozott fénytechnika az 
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energiaköltségek jelentős csökkenését eredményezi. Ennek a beruházásnak a megtérülése a gyakorlati 
példák alapján mintegy 2-3 év, így ezzel mindenképpen érdemes számolni. 
Erősáramú energiaellátást biztosítunk a gépészeti és erőátviteli fogyasztók részére úgy, hogy a 
különböző funkciójú területek elszámolhatóságát biztosítjuk – ez későbbi üzemeltetési előnyökkel jár.  
 
A tervezés során a megfelelő zavar és túlfeszültségvédelemmel, az érvényes Szabvány szerinti 
villámvédelemmel is foglalkozunk. A biztonsági és irányfény rendszert központi akkumulátoros 
kialakításban érdemes kiépíteni a karbantarthatóság miatt, viszont az egyedi akkumulátoros rendszer is 
műszakilag megfelelő (ez utóbbinak bekerülési költsége alacsonyabb). 
 
Gyengeáramú rendszerek tekintetében foglalkozunk a hangosítással, utas-tájékoztató rendszerrel, 
tűzvédelemmel, kamera rendszerrel, IT hálózattal, valamint a technológiai igények kiszolgálásával. Az 
életvédelem és üzemeltetés miatt a kamera rendszer kiemelten fontos, ezt integrált, központilag 
ellenőrzött, de igény esetében távfelügyelettel ellátott kivitelben, nagy felbontással tervezzük – segítve 
ezzel a közbiztonságot felügyelő szervek működését. A P+R parkoló kialakítása parkolás-technikai 
szempontból szintén fontos, itt a megfelelő be és kiléptetést, illetve a telítettségjelzést is megtervezzük. 
A tervezés során figyelembe vesszük az egyéb rendszerek, pld mobil kommunikáció kialakításának 
lehetőségét is.  
 
Külön, kiemelt figyelmet kap az épületegyüttes külső megjelenésének kialakítása – ez jellemzően a tér 
dísz - és térvilágítását jelenti. Ennek tervezése során a modern technológiákat és az építészeti 
elképzeléseket követjük, hogy a kialakuló tér egy új színfoltja legyen Budapestnek. A tér területét 
előkészítjük olyan csatlakozásokkal, amelyek a későbbi üzemeltetés során egyéb rendezvények 
lebonyolítására is lehetőséget adnak (koncertek, kirakodóvásárok, stb) 
 
A terület lehetőséget ad napelemek alkalmazására. Mivel a tervezett épületekben nappal is jelentős 
fogyasztás várható, a napelemek alkalmazása a saját, belső fogyasztás kielégítése céljából indokolt. 
Kiindulási értékként érdemes figyelembe venni azt, hogy kb 600-1000 HUF / W a napelem rendszerek 
telepítési költsége (minél nagyobb a rendszer, annál alacsonyabb a fajlagos ár), valamint kb 100-150W 
teljesítmény érhető el 1m2-es területen (alaprajzi területet értelmezve ez alatt). Megfelelő támogatás 
mellett a rendszerek megtérülése 10-12 év, viszont az üzemeltetési költségek jelentősen faraghatóak.  
 
Az elektromos hálózat komplett kiépítésének becsült költsége a tervezett technológiák függvényében a 
következő: 

- hagyományos technológiával     188 MFt 
- LED és fényvezérlés mellett     217 MFt 
- napelemekkel (300m2 feltételezett terület)   247 MFt 
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Terület kimutatás, költségbecslés 
"Intermodális csomóponthoz kapcsolódó létesítmények tervezése a budapesti 4-es metró kelenföldi végállomásának őrmezei kijáratánál" tárgyú 

tervpályázathoz. 
 Költségbecslés 

Megnevezés Terület 
(m2) 

egységár 
(eFt/m2) 

Költség 
(eFt) 

"A" terület beépítése       

Terepmunka, támfalak: 
földmunka, a felesleges mennyiség elszállításával 

- - 182 880 

Közterület, útépítés, forgalomtechnika útburkolat,szegélyek,szigetek, parkolók,  forgalomtechnika 3 500 29.48 103 180 

Közterület, gyalogosterület, zöldfelület 1 700 9.52 16 192 

Közterület közmű, közvilágítás közműcsatlakozások, közműkiváltások, közterület világítás - - 250 000 

Saját ingatlan, útépítés, forgalomtechnika 
buszmegállók, parkolók, szegélyek,szigetek, útburkolat,  forgalomtechnika 

cca 
11000  

31.77 349 524 

Saját ingatlan, gyalogosterület,zöldfelület 
közlekedő és zöldfelületek, beleértve szerkezetépítés az átkötő hidakat,zöldtető szigetelések, bicikli utak, 
termőföld,kertészet, automata locsoló rsz., kerti bútor 

cca 
19000 

35.36 671 825 

Saját ingatlan, közművek, közvilágítás  
külső közművezetékek, esővíztározó, olaj-iszapfogó műtárgyak, a +115,7-es buszmegálló szint és +122,0 m 
szinten lévő közterület világítás, kapcsoló szekrények 

- - 193 920 

Buszpályaudvar épülete 
szerkezeti csatlakozások, kiegészítő alapozási, alaplemez-építési munkák, felszerkezet építés beleértve a 
buszmegállók feletti vb.lemezt (5810m2) és tartószerkezetét, szigetelések(+115,7-es szinten) befejező munkák, 
elektromos rendszerek, gépészet, sprinkler,  
+115,7 m szint feletti mozgólépcsők, liftek 

3940 
(4423) 

295.18 1 305 601 

P+R létesítmény épülete  
alapozás, szerkezetépítés, szigetelések, befejező munkák,  
elektromos rendszerek, gépészet, liftek 

16 240 110.60 1 796 144 

      4869266.18 

Egyéb:       

10% előre nem látható munkák költségei     486 927 

10% kivitelezési járulékos költségek      486 927 

11% tervezői -, szakértői díjak,projekt management, jogi, marketing egyéb ktg     535 619 

"A" TERÜLET ÖSSZESEN:     6 378 739 

"B" terület beépítése       

Funkció 1: 3 szintes parkoló építése 46 200 165.00 7 623 000 

Funkció 2: vegyes funkció (iroda, sport, konferencia létesítmények) 33 770 256.03 8 646 100 

Funkció 3:  közterület, park 7 170 22.00 158 

      16 269 258 

Egyéb:       

10% előre nem látható munkák költségei     1 626 926 

10% kivitelezési járulékos költségek     1 626 926 

11% tervezői -, szakértői díjak, projekt management, jogi, marketing egyéb ktg     1 789 618 

"B" TERÜLET ÖSSZESEN:     21 312 728 

"C" terület beépítése       

Funkció 1: 2 szintes mélygarázs építése 29 600 175.00 5 180 000 

Funkció 2: irodaépület, 1 ütem 14 000 290.00 4 060 000 

irodaépület, 2 ütem 11 800 290.00 3 422 000 

irodaépület, 3 ütem 11 400 290.00 3 306 000 

irodaépület, 4 ütem 18 750 350.00 6 562 500 

irodaépület, 5 ütem 24 150 350.00 8 452 500 

      30 983 000 

Egyéb:       

10% előre nem látható munkák költségei     3 098 300 

10% kivitelezési járulékos költségek     3 098 300 

11% tervezői -, szakértői díjak,projekt management, jogi, marketing egyéb ktg     3 408 130 

"C" TERÜLET ÖSSZESEN:     40 587 730 

"A"+"B"+"C" TERÜLET ÖSSZESEN:     68 279 196 

 













Megnevezés Terület (m2) egységár (eFt/m2) Költség (eFt)

"A" terület beépítése
Terepmunka, támfalak:
földmunka, a felesleges mennyiség elszállításával

- - 182,880

Közterület, útépítés, forgalomtechnika 
útburkolat,szegélyek,szigetek, parkolók,  forgalomtechnika

3,500 29.48 103,180

Közterület, gyalogosterület,zöldfelület 1,700 9.52 16,192
Közterület közmű, közvilágítás 
közműcsatlakozások,közműkiváltások, közterület világítás

- - 250,000

Saját ingatlan, útépítés, forgalomtechnika
buszmegállók, parkolók, szegélyek,szigetek, útburkolat,  
forgalomtechnika

cca 11000 31.77 349,524

Saját ingatlan, gyalogosterület,zöldfelület
közlekedő és zöldfelületek, beleértve szerkezetépítés az átködő 
hídakat,zöldtető szigetelések, bicikli utak, termőföld,kertészet, 
automata locsoló rdsz., kerti bútor

cca 19000 35.36 671,825

Saját ingatlan, közművek, közvilágítás 
külső közművezetékek, esővíztározó, olaj-iszapfogó műtárgyak, a 
+115,7-es buszmegálló szint és +122,0 m szinten lévő közterület 
világítás, kapcsoló szekrények

- - 193,920

Buszpályaudvar épülete
szerkezeti csatlakozások, kiegészítő alapozási, alaplemezépítési 
munkák, felszerkezetépítés beleértve a buszmegállók feletti 
vb.lemezt (5810m2) és tartószerkezetét, szigetelések(+115,7-es 
szinten) befejező munkák, elektromos rendszerek, gépészet, 
sprinkler, 
+115,7 m szint feletti mozgólépcsők, liftek

3940 (4423) 295.18 1,305,601

P+R létesítmény épülete 
alapozás, szerkezetépítés, szigetelések, befejező munkák, 
elektromos rendszerek, gépészet, liftek

16,240 110.60 1,796,144

4869266.18
Egyéb:
10% előre nem látható munkák költségei 486,927
10% kivitelezési járulékos költségek 486,927
11% tervezői -, szakértői díjak,projekt managment, jogi, marketing 
egyéb ktsg

535,619

"A"	  TERÜLET	  ÖSSZESEN: 6,378,739

"B" terület beépítése
Funkció 1: 3 szintes parkoló építése 46,200 165.00 7,623,000

Funkció 2: vegyes funkció (iroda, sport, konferencia 
létesítmények)

33,770 256.03 8,646,100

Funkció 3:  közterület, park 7,170 22.00 158
16,269,258

Egyéb:
10% előre nem látható munkák költségei 1,626,926
10% kivitelezési járulékos költségek 1,626,926
11% tervezői -, szakértői díjak,projekt managment, jogi, marketing 
egyéb ktsg

1,789,618

"B"	  TERÜLET	  ÖSSZESEN: 21,312,728

"C" terület beépítése
Funkció 1: 2 szintes mélygarázs építése 29,600 175.00 5,180,000

Funkció 2: irodaépület, 1 ütem 14,000 290.00 4,060,000
irodaépület, 2 ütem 11,800 290.00 3,422,000
irodaépület, 3 ütem 11,400 290.00 3,306,000
irodaépület, 4 ütem 18,750 350.00 6,562,500
irodaépület, 5 ütem 24,150 350.00 8,452,500

30,983,000
Egyéb:
10% előre nem látható munkák költségei 3,098,300
10% kivitelezési járulékos költségek 3,098,300
11% tervezői -, szakértői díjak,projekt managment, jogi, marketing 
egyéb ktsg

3,408,130

"C"	  TERÜLET	  ÖSSZESEN: 40,587,730

"A"+"B"+"C"	  TERÜLET	  ÖSSZESEN: 68,279,196

"Intermodális csomóponthoz kapcsolódó létesítmények tervezése a budapesti 4-es metró kelenföldi végállomásának őrmezei kijáratánál" 
tárgyú tervpályázathoz.

 Költségbecslés
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