
Pharmaflight
Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ
Debrecen, Szatke Ferenc utca 1.

A Pharmaflight nemzetközi kutatóközpont 2014-ben épült Debrecenben a
nemzetközi repülőtér melletti telken. Az épület fő funkciója pilótaképző oktatási
épület, mely kiegészült egy gyógyszergyártó épületrésszel is, ahol az itt folyó
orvosi kutatások alapján repülésbiztonságot segítő gyógyszerek kifejlesztését és
gyártását végzik.

A tervezés célja egy repülési akadémia létesítése volt a teljes 9 hektár nagyságú
beépítetlen területen, melyben a tudományos oktatási tevékenység mellett ipari,
repülőgép-gyártási és összeszerelési tevékenység is szerepelt. Cégünk a telek
tulajdonosának megbízására egy hasznosítási tanulmánytervet készített. Ebben
a campus épületei mellett egy családok által is látogatható repülési kiállító parkot
és az érkező és felszálló repülők megtekintéséhez egy kilátótornyot is
javasoltunk. A beruházó cég ez alapján bízta meg irodánkat a tervezési
feladattal.

A megépült 1. ütem a teljes területből 1,4 ha nagyságú területen valósult meg.
Az épület 3 részre tagozódik:
- szimulátorcsarnok épületrész:
a csarnokban 4db „fullflight” mozgó szimulátor helyezhető el, a 3 szintes belső
részen ezek működését biztosító helyiségek vannak.
- oktatási épületrész:
a pinceszinten személyzeti öltözők, mosoda, sportközpont férfi-női
öltözőcsoporttal, edzőtermekkel, szaunákkal, masszázzsal, a felette lévő 2
szinten étterem főzőkonyhával, 20 db vizsgálati szoba a pilóták elhelyezéséhez,
orvosi vizsgálati részleg, a 3. emeleten oktatási helyiségek és irodák találhatók, a
tetőszinten a gépészeti kiszolgálás és ezek helyiségei találhatók.

- gyógyszerészeti épületrész:
a földszinten a gyógyszergyártási tevékenység, az 1. emeleten az orvosi kutatás
laborjai, irodái találhatók.
A telken külön épületben helyeztük el a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt
kockázati besorolás miatt a ki- beléptetést ellenőrző portát és az intézmény saját
gépjárműveinek garázsát.

Az épületrészek egymáshoz nyaktagokkal kapcsolódnak. A főbejárat az északi
oldali megközelítési irányból egy védett belső átriumból nyílik. Kétszintes,
üvegezett függönyfalas előcsarnokból közelíthetők meg az egyes épületfunkciók.
A szimulátorcsarnokhoz külön is létesült egy recepció azok részére, akik az
épület szolgáltatásai közül kizárólag a repülőgépek szimulátorait és az ehhez
kapcsolódó oktatást veszik igénybe.

A homlokzati és tömegalakítás tervezése során markáns elem az épületen
randomszerűen megjelenő horizontális árnyékoló lamellák megjelenése. Az
engedélyezési tervekben az oktatási és gyógyszerészeti épület déli oldalán az
épület előtt egy attól független szerkezetű, kétszintes napcellás árnyékoló falat
terveztünk, melyet később költségcsökkentési okból a szimulátorcsarnokra
tervezett homlokzati lamellás kialakításra alakítottunk át. A szimulátorcsarnok
egyenletes természetes megvilágítását úgy kellett biztosítani, hogy a
szimulátorokat közvetlen napsugárzás ne érje. Ezt az árnyékoló lamellás
megjelenést terjesztettük ki később a többi épületrészre is. Sajnos az árnyékoló
lamellák led csíkos kivilágítása is a költségcsökkentés áldozatává vált, mely az
esti megjelenéshez egyedi jelleget adott volna az épületnek, a megvalósult külső
világítást a kivitelező cég szakemberei alakították ki.
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12 labor
13 gyógyszergyártó
14 raktárak
15 irodák
16 gépészet
17 szerver
18 vezérlő
19 kiállítóterem
20 váró-recepció
21 öltözők
22 orvosi vizsgáló

23 terheléses vizsgáló
24 előkészítő
25 bemosakodó
26 lamináris boxok
27 eligazító-tárgyaló
28 FNPT szimulátor
29 előadóterem
30 titkárság
31 vezetői irodák

01 szimulátor csarnok
02 gépészet
03 előcsarnok
04 szobák
05 irodák
06 tárgyaló
07 üzlet
08 előcsarnok
09 fogyasztótér
10 konyha
11 öltözők

Tervezett helyiségek:Földszinti alaprajz
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Tervezés időszaka: 2012-2014
Épület összes hasznos alapterülete: 5356 m2
Építés időszaka: 2014.05. - 2015.07.
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A belsőépítészeti tervezés során a megrendelő megbízásából dolgozó tervezők önálló karaktert alakítottak
ki az épület belső tereihez, mely eltér a külső megjelenéstől. Mind anyaghasználatban, mind színvilágban
jelentős a különbség, ami elsőre feltűnik az épületbe lépve. Összességében mégsem zavaró ez, inkább egy
újabb érdekes elem az egyébként is szokatlanul párosított és összetett épületfunkciók mellett.

A kivitelezési tervezést nehezítette, hogy módosítani kellett az engedélyt a kiválasztott szimulátor korábbi
adatszolgáltatástól eltérő mérete miatt. Ezen kívül 1 hónappal előrehozták a kivitelezés megkezdésének
időpontját is, ezért a kivitelezési terveket szakaszos tervszállítással tudtuk az építéshez biztosítani.

A tervek átadása után sajnos csak ritkán igényelték a tervezői művezetést, melyre szokatlan módon nem a
megrendelővel, hanem a kivitelezővel jött létre megbízás. Ettől függetlenül a gyártmánytervezés során
néhány szakkivetelezővel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, melyek közül kiemelkedik a Domico Planum
acélhomlokzati rendszer építését és gyártmánytervezését végző Domiline Kft. vezetője, Sas Viktor. Az ő
szakértői közreműködésével sikerült megtervezni a főbejárat fölött árnyékvetéssel kirajzolódó cégfeliratot is.

Az épület 2015. december 11-i ünnepélyes átadását követően a tervezett sokrétű és összetett funkciója
közül leginkább az egyetemi BsC szintű oktatási tevékenység beindulása örvendetes, mely nemzetközi ATO
engedéllyel biztosítja Boeing 737-es és Airbus 320-as repülőpilóták képzését. Ezen kívül fontos a pilóták
egészségügyi alkalmasságának tesztelését végző vizsgálati részleg működése, valamint az ehhez
kapcsolódó repülés-élettani kutatóközpont munkája is. A gyógyszergyártási tevékenység egyelőre kísérleti
fázisban van, így ez még nem indult el.

Az elképzelt repülési akadémia többi kapcsolódó tevékenysége és a hasznosításra tervezett beépítetlen
terület további négyötöd része még várja a befektetők érdeklődését.

Lőrincz Attila


