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Bemutatkozás
A beruházás célja volt, hogy az elavult önkormányzati ügyfél-

szolgálati irodákat egyetlen, korszerű, a mai igényeket kiszolgáló 
épületbe helyezzék át a Szent László tér és az Állomás utca sarkán 
álló szép, kis századfordulós épületbe, illetve a mellette lévő, az 
Állomás utcára néző foghíjtelekre. A feladatot ennek megfelelő-
en egy régi érték megóvása, felújítása és egy ahhoz kapcsolódó, új 
épületrész kialakítása adta.
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Laudáció

Több szempontból is példaadó épület. 
Modern, nyitott tereivel az átlátható, tiszta 
működést, a szolgáltató hivatal képét elénk 
vetítve válik az ügyfélbarátság térbeli ma-
nifesztumává. A tervezők merték vállalni 
a legkézenfekvőbb megoldásokat, kerülve 
minden fölösleges téri komplikációt és le-
nyesegetve a sallangokat: minden igényre 
pontos és kielégítő választ adtak. Az ek-
lektikus saroképület bővítésével létrejövő 
együttes be akar – és tud is – integrálódni 
a várostestbe, ugyanakkor úgy egészíti ki 
a hagyományos kőbányai utcaképet, hogy 
egy pillanatig sem hagy kétséget keletkezé-
sének koráról. Az architektúra abszolút mai, 
a szépen felújított eklektikus homlokzatok 
között az új épületrész arányaival, a részle-
tek léptékével, anyaghasználatával a szom-
szédok méltó társává válik, és nem harsogja 
túl őket. Úgy állnak egymás mellett, mint jól 
nevelt, udvarias fiatalok az életvidám nyug-
díjasok között. A téri lehetőségekhez és  
a feladatokhoz egyedileg tervezett beren-
dezés színkódokkal is orientálja a használót. 
A ma még fiatal belső kert látványa, ahol 
csak lehet, megjelenik az irodákban. A régi 
épület különleges értéke, a boltozott pince 

is megtisztítva, gondosan rendbe téve várja, 
hogy megjelenéséhez méltó szerepét meg-
lelje. Talán a kerti homlokzat kivitelezésé-
ben fedezhető fel némi bizonytalanság, de 
ezt az épület értékei láttán az ember öröm-
mel megbocsájtja. A bővítés és a városképi 
illeszkedés példaszerű, az ellentétekre épü-
lő harmónia tökéletes.
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