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Elõzmények

Cégünk 2005. õszén saját kezdeményezésre kezdett el foglalkozni egy egyetemi campus kialakításának
hasznosítási ötletével. A városban több helyszín is lehetséges egy ilyen felsõoktatási fejlesztés 
megvalósításához:

– A Kodolányi János Fõiskola jelenleg campusként felújított egykori vízimalom területe egy ilyen program 
számára már nem ad elegendõ teret, már a jelenlegi fejlesztések is túlzott terhelést jelentenek a 
környezetben meglévõ funkciókra, ezt tovább növelni nem kívánatos. A KJF épületeinek „talált” jellege, 
térbeli szétszórtsága és heterogén megjelenése a mai korban egy felsõoktatási centrumtól elvárható
„szellemi kulturális központ” arculatát nem képes megjeleníteni.

– 2005-ben a tervezés kezdetének idõszakában a technopolisz „víziója” volt még a leendõ innovációs 
tudásközpont támogatott helyszíne, ami valóban alkalmas lehet egy korszerû egyetemi kutató-fejlesztõ
bázis kialakításához. Ennek megépítése azonban annyira a távoli jövõben lehetséges csak az erre kijelölt,
jelenleg szántóföldi, közmûvesítetlen külterületen, hogy ez irreális alternatíva a jelenlegi fejlesztési igények
számára.

– A lehetséges helyszínek között több alternatíva is a vizsgálat alá került, mint pl. a murvás parkoló iroda-
és oktatási központként való hasznosítása mélyparkolóval, auditóriummal és konferenciaközponttal, a 
Vidám Park területe a meglévõ ligetes környezetbe illeszkedõ, a fákat megóvó beépítésével, de kisebb 
alapterülettel még másik két helyszín, a Technika Háza és környezetének fejlesztése, valamint a jelenleg 
kihasználatlan kapacitással mûködõ Helyõrségi Klub is szóba került. A kutató-fejlesztõközpontok másik jó 
alternatívája lehet az ipari parkokban való letelepedés, ami a termelõüzemek konkrét tudományos fejlesztési 
igényeit azok környezetében megfelelõen képesek kiszolgálni, jelen esetben viszont az elsõdleges funkció a 
felsõfokú oktatás bázisának kialakítása, ezért ennek kell elsõdleges preferenciát biztosítani. A lehetséges 
helyszínek között az egyetemi és innovációs kutatóközpont-tudásközpont számára a legígéretesebb 
fejlesztés egyértelmûen a Budai úti laktanyák területén valósítható meg a legjobban, melynek magja 
jelenleg is oktatási funkciójú, kellõ mozgásteret ad a rugalmasan alakítható igények számára. 

A városközponthoz közel található a Budai úti egykori laktanyák 8483/1-8. helyrajzi számú területének
tulajdoni viszonyairól a tervezés kezdetén a földhivatalban tájékozódtunk.

– A területen önálló intézményként 8483/8 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telken mûködik a 
Lánczos Kornél Gimnázium, mely önálló saját bejárattal is rendelkezik a Budai út felõl – ennek adottságát a 
terület hasznosítása során megõriztük. 

– A 8483/8 helyrajzi számú telek önkormányzati tulajdonban van, de az épületek közül 8483/2 és a 8483/7 
helyrajzi számú úszótelkek a BMF kezelésében lévõ állami tulajdont, a 8483/6 helyrajzi számú úszótelek a 
Nyugat-magyarországi Egyetem kezelésében lévõ állami tulajdont jelöltek.

A helyszíni bejárás során a mûködõ és felújított Lánczos Kornél Gimnázium épülete mellett csak a 8483/6 
és /7 helyrajzi számú telkeken álló épületek megõrzését és felújítását irányoztuk elõ. Ezeknél nem rosszabb 
állagú a Budai út mentén álló /5 helyrajzi számú épület, melyben jelenleg nyomda mûködik. Ennek 
elbontását azért javasoltuk, mert ez az épület kis alapterületû és földszintes kialakítása miatt túl értékes 
helyet foglal el a leendõ park fõ megközelítési iránya felõl, a Budai út mentén az egyik legjobb adottságú 
területrészen fekszik.

A tervek kidolgozását elõzetesen a K+F Kft. ügyvezetõjével, dr. Lõrincz Sándorral egyeztettük, aki a 
mûszaki elõtervezés során felmerült költségeket is magára vállalta. A cégünk által készített mûszaki 
terveket és mûszaki leírást, valamint a K+F Kft. által készített megvalósítási pénzügyi-finanszírozási
alternatívát több alkalommal egyeztettük a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatalban Schultz Györggyel, a 
Polgármesteri Kabinet igazgatójával, aki elfogadta a K+F Kft.-tõl, mint az eddigi tervezés mentorától a 
város számára térítésmentesen felajánlott terveket és javaslatokat. Schultz György kérte, hogy egy elõzetes 



költségbecslést is készítsünk az általunk tervezett beépítési javaslatokhoz, melyet a tervek felhasználásának
szerzõi nyilatkozatával együtt 2006. márciusban juttattunk el részére.

Az alábbi képen egy egyetemi campus megjelenésének mai homlokzati arculata látható:

A Budai úti egykori laktanyák helyszínét – bár korábban a felsõoktatási fejlesztésekhez pont ez a terület
volt kijelölve, nem pedig a felsõvárosi vízimalom környezete – a felsõoktatás fejlesztésével megbízott
szakemberek az itt álló épületek elavult állapotára tekintettel eddig elvetették, amiatt, hogy ezek az épületek 
oktatási célra csak nehezen tehetõk alkalmassá, illetve csak jelentõs anyagi ráfordítással lehetnének
felújíthatók. A városban az utóbbi idõben a Kodolányi János Fõiskola kezdett hozzá a saját új fõiskola 
campusának kialakításához, melynek költsége sajtóhírek alapján cca. 800 Millió Forint nagyságrendûre 
tehetõ. Az átépítés és felújítás a fõiskola adminisztrációs központjának helyet adó épület befejezése után 
leállt, az épület építésének folytatásáról nincs információnk.

Idõközben a felsõoktatásban megindult nagyarányú fejlesztési program hatására a Budai úti laktanyák telkei 
újra látótérbe kerültek, hiszen a szomszédos Gróf Széchenyi István Szakközépiskola – ami egyébként a 
BMF Kandó Kálmán Fõiskola kihelyezett oktatásának is helyet biztosít – mellett több felsõoktatási képzés
kereste a továbblépés helyét a városban. Két felsõoktatási intézmény, a Budapesti Mûszaki Fõiskola és a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara is kezelési jogot szerzett az itt álló romos épületek 
közül a jobb állagúkra, és hozzákezdett az épületek felújításának-átalakításának építészeti tervezéséhez. A 
jelenlegi tervek között a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézete egy 
Regionális Oktatási és Innovációs Központot kíván létesíteni, ehhez a kezelésében lévõ 8483/7 helyrajzi 
számú épület felújítási tervének építési engedélyével is rendelkezik. Az építési engedélyben tervezett 
funkciókról nem rendelkezünk információval. Jelenleg folyik a GEO Fõiskola megbízásából az építészeti 
tervezés a területen található 8483/6 helyrajzi számú épületen, melynek felépítését 2007 év végére tervezik.
A GEO ezt az épületet a sajtóban megjelent hírek szerint saját részére komplex funkciókkal kívánja 
felhasználni, melyek között könyvtár, elõadóterem, oktatási és adminisztrációs helyiségek és a tetõtérben 
kollégium is helyet kap majd. Az újabb fejlemények közé tartozik, hogy az említett felsõoktatási iskolák
kiegészültek: a Nyugat-magyarországi Egyetem, a veszprémi Pannon Egyetem, a Budapesti Mûszaki 
Fõiskola és a Kodolányi János Fõiskola részvételével Alba Regia Felsõoktatási Konzorcium névvel hoztak 
létre új szervezetet a tudásközpont megteremtéséhez. A tavaly év végi tárgyalások eredményeként egy 
2007. január 19-i hír szerint a Magyar Tudományos Akadémiát is sikerült bevonni a fejlesztésekhez: az
MTA a várossal közösen pályázik egy Nemzeti Nanotechnológiai Laboratórium létesítésére ezen a 
helyszínen.

A tervezési megbízás jelenlegi célja

A Vállalkozói Központ Közalapítvány igazgatójától, Annus Istvántól 2007. január 18-án kapott cégünk
felkérést, hogy a Székesfehérvár Pólus Program Stratégiai tervei között az Alba Regia Innovációs
Tudásközpont elõzetes vázlattervét, látványterveit és mûszaki leírását készítse el, hogy azt a város a Pólus 
Program Stratégia részeként a megfelelõ döntéshozóknak bemutathassa. A tervezéshez a cégünk által 
korábban készített tervdokumentációt a Megrendelõnk az alábbiakkal kérte átalakítani ill. kiegészíteni:
– a fejlesztés megvalósításának elsõ ütemét ki kell terjeszteni a szomszédos, Széchenyi Szakközépiskolának

helyet adó iskolaközpont területével, ahol a Térségi Integrációs Szakképzõközpont fejlesztése jelenleg is 
zajlik.

– a késõbbi fejlesztési ütemek számára az Interspar áruház mögötti beépítetlen telkek, valamint a Zrínyi
utcától keletre esõ területek is szóba jöhetnek, melynek fõ funkcióit is célszerû elõzetesen megvizsgálni

– az új épületek között helyet kell találni az oktatási épületek mellett egy K+F központi irodaház mellett
egy külön épületben elhelyezendõ Technológiai Inkubátorháznak is.

– a terület fõ megközelítési irányaiból 3-4 helyen információs pontokat kell kialakítani, ami segíti az ide
érkezõk gyors tájékozódását, de a terület õrzés-védelmét is biztosítja.

Az ingatlan bemutatása

Az ingatlan beruházás helyszíne a belvároshoz közel található. A 8483/1-8. hrsz.-ú ingatlan cca. 46.180 m2 
alapterületû, a telek tulajdonosa a városi önkormányzat. A Budai úthoz legközelebb esõ épületet már 
felújították, melyben jelenleg szakközépiskola mûködik. A többi épület közül két épületre a Budapesti 
Mûszaki Fõiskola szerzett kezelési jogot. A telek oktatási célú hasznosítását a közgyûlés már korábban
elhatározta, így a teljes fejlesztés a jelenleg érvényes szabályozási feltételek szerint valósulhat meg. Az új 
egyetemi campus a múlt század elején épült patinás lovassági laktanyaépületek javát egykori szépségében 
újítja fel. Az cca. 15 ezer m2-es modern fõépület, valamint a további oktatási és kollégiumi épületek a 
felújítandó házak léptékével összhangban, mai, korszerû építészeti megoldásokkal tervezettek. A Budai út 
mentén az egyetemi campust egy kutatás-fejlesztési irodaközpont is kiegészíti, ami nemcsak térben 
kapcsolódik majd az oktatási épületekhez, de segít összehangolni a felsõfokú oktatás fehérvári szellemi 
bázisát a gazdasági élet szereplõinek valós igényeivel.

Az Innovációs Tudásközpont fõ funkcióinak ismertetése

Az oktatási és innovációs célú épületegyüttes ideális megoldást nyújt a ligetes, parkos, gyér beépítettségû 
terület meglévõ értékeinek megõrzéséhez. A tervezett beépítettség nem használja ki a szabályozási tervben 
megengedett mértéket, így marad lehetõség a késõbbi fejlesztések bõvítései számára is. A beépítés jellege 
követi a lovassági laktanya egykori építési rendjét, a meglévõ és tervezett épületek arányai, egymást követõ 
ritmusa az eredetivel megegyezik. A központ déli részén, a Zrínyi út felõl ki- és bejárattal tervezett 
nagyméretû felszíni parkoló alkalmas a parkolási igények kiszolgálására. A kutató-fejlesztõ irodaépület 
számára az épület mellett külön parkoló van, mely a Zrínyi út felõl közelíthetõ meg. 
Egy ilyen svédországi egyetemi kutató-fejlesztõ iroda látványa látható az alábbi képen:

Az egyetemi kiszolgáló funkciók közül a kollégium elhelyezésére az a változat látszik jobbnak, ami a 
kollégium céljára nem az Innovációs Park területét, hanem a közeli, a Zrínyi út túloldalán fekvõ, az
önkormányzat tulajdonában álló, bevásárlóközpont mögötti 8502/29. és 8502/42-43 helyrajzi számú
beépítetlen telkeket jelöli ki. Az egyetemi parktól független kollégium kedvezõbb, mivel itt egy kisebb 
uszoda és sportközpont létesítésére is lehetõség nyílik, amiket a környezetben lakók is használnának,
emellett a kollégium nyáron az olcsóbb szálláslehetõséget nyújtó diákszállásként mûködhetne. 



A kollégium építésével egyidejûleg lehetne gondoskodni a tudásparkban dolgozók étkeztetésérõl, a konyhai 
és éttermi funkciók a kollégium közelében önálló megközelítéssel lennének kialakítva, melyhez ligetes
pihenõparkhoz kapcsolódó teraszos étterem épülhetne. A t4 fokozatú 1200 ételadagos fõzõkonyha és az
étterem épülete a tudásközpont teljes étkezési igényének kiszolgálására alkalmas. Az önkiszolgáló
étteremhez külsõ terasz és kávézó is kapcsolható.

Új elem a Hadiárva úttól keletre fekvõ területek bekapcsolása a programba. A helyszíni bejárás és a 
földhivatali tulajdonviszonyok szerint ennek a területnek megkezdõdött a kisebb telkekre történõ felosztása.
Fõleg a Hadiárva útról önállóan megközelíthetõ telkek váltak le, ahol kisebb cégek önálló telephelyei
alakultak ki változatos funkciókkal. A terület újraegyesítésére csak korlátozottan van mód, a kialakult 
tulajdonviszonyok tiszteletben tartása mellett arra érdemes törekedni, hogy legalább a 8451/6 helyrajzi 
számú telken található patinás épület visszakerülhessen az egységes hasznosítási koncepcióba.

A terület fõ funkciójára a szellemi kulturális központ, egy diák-mûvésznegyed funkciója lehet véleményünk
szerint a legalkalmasabb, amivel a meglévõ épületek értékei jól megõrizhetõk és a mai kor által megkívánt 
kiegészítésekkel átörökíthetõk lennének. Egy alapos és gondos felmérést követõen elsõként a felújítható és 
megfelelõ állagú és szerkezetû épületek körét célszerû meghatározni, majd ezt követõen lehet az érdemi 
tervezési munkákhoz hozzákezdeni. A régi és az új együttélése a terület beépítésére inspiráló hatású, melyet 
gondos tervezõválasztással és a környezeti adottságokra érzékeny reflexióval történõ beavatkozással 
javasolt kialakítani. 

A képen egy régi és új épület megfelelõ arányú kontextusának általunk jelen területen is követhetõnek 
tartott példája látható:

A terület közepének értékes, beépítetlen részét nemcsak parkolásra, de új funkciók kialakítására is 
alkalmassá lehetne tenni, melyben modern képzõmûvészeti kiállítóhelyek, galériák, vendéglátóhelyek, 
egyetemi klubok egyaránt mûködhetnének. A régi épületekben mûvésztelep (kávézókkal, mûhelyekkel,
mûvészlakásokkal) és a mai FEZEN klubhoz hasonló koncerthelyekkel egyaránt felújítható lehet. A 
nagyobb koncertekhez célszerû akusztikailag gondosan tervezett és megfelelõ férõhelyû nézõtérrel 
rendelkezõ zenei koncertszínpad kialakítása is.

E terület egy lényeges adottsága, hogy jelenleg nem használt, de a használatra gyorsan felújítható 
iparvágány kapcsolattal rendelkezik a vasútállomás irányába, melyet érdemes lenne kihasználni. Egy kisebb 
elektromos üzemû vasúti szerelvénnyel a tudásközpont a létesítendõ intermodális vasút- és autóbuszállomás 
központjával is közvetlen kapcsolatba kerülhetne, mely jelentõsen javítaná a terület gyors megközelítését 
ill. megtalálását. 
A következõ kép egy ilyen megállóhely kialakításának építészeti mintáját mutatja be:

Megfontolandó az iparvágány további nyomvonalának felülvizsgálata is, mely a belváros közvetlen 
környezetéhez is megérkezhetne, hiszen a vasúti iparvágány jelenlegi végpontja a Technika Házától csak 
pár száz méterre húzódik:

A vasúti iparvágány meghosszabbításával a történelmi városközpont közelében található Technika Háza, a 
tudásközpont és az intermodális közlekedési vasútállomás egy korszerû és a gyors közlekedést biztosító 
gyûrûvel lenne összekötve, mely a tudásközpont és a városközpont gyors összekapcsolódását is megoldaná. 
A Technika Háza környezetében a vasút esetleg felsõpályásan is kialakítható lehet.



A tervezett épületek ismertetése

1. jelû új kutató-fejlesztõ központ, tárgyalókkal, kiállítótérrel, elõadókkal:

Az új innovációs fejlesztõközpont helyén álló földszintes épületet elbontásra javasoljuk, mivel a Budai út 
mentén, értékes helyen a meglévõ földszintes, kis alapterületû épület helykihasználása az egyetemi központ 
számára elõnytelen. Az új épület, mely a meglévõ épület helyén, hosszirányban nagyobbított alapterülettel 
épülne a Zrínyi út felõl megközelíthetõ saját személygépkocsi parkolóval rendelkezik. Az épület 4 szint 
kialakításával tervezett, de a szintszám igény esetén növelhetõ. 
Az „A” kategóriás felszereltségû irodaház pillérvázas szerkezetû, megjelenésének karaktere az új oktatási
fõépülethez hasonló. Az üveghomlokzatok gépészeti megoldásai a legkorszerûbb technikai újdonságok
felhasználásával tervezettek, melyben az épület fûtéséhez hõszivattyúk, de a megújuló energiák is szerepet 
kapnak (pl. az épület megfelelõ tájolású homlokzatain elektromos áramtermelõ napcellák alkalmazásával). 
Az irodaház flexibilis terei az egyterû és a cellás variabilitásra egyaránt alkalmasak, az optimális 
munkahelyi feltételek (hûtés-fûtés-szellõztetés) alacsony üzemeltetési költséggel biztosíthatók.

Az épület nyugati oldalának épületszárnya az elsõ emeleten elõadó ill. konferenciaterem elhelyezését
biztosítja, mely nyugati irányból az épülettõl függetlenül önállóan is használható. Ebben az épületrészben a 
földszinten kávézó, kiállítótér, társalgó kaphat helyet, melyek jól kiegészítik a kiállítótér és 
konferenciahelyszín igényeit. Az emeleti szinten kisebb és nagyobb alapterületekkel, eltolható 
válaszfalakkal variálható tárgyalók és irodahelyiségek, szükség esetén kisebb elõadótermek vannak. 

Az épületben elsõsorban nagyobb helyigényû irodai munkát igénylõ kutató-fejlesztõ vállalkozások, hazai és 
nemzetközi cégek szolgáltató központjainak kutatóbázisának betelepülése várható. Az egyetemnek fontos, 
hogy szoros kapcsolata legyen a régió gazdasági szereplõivel, hogy a felsõfokú szakemberképzés és az 
oktatói kutatómunka is ehhez kapcsolódhasson. Elsõdlegesen e cél szolgálatában mûködhetne ez az épület.

Az épület cca. 4.952 m2 bruttó összes szintterülettel rendelkezik.

2. jelû GEO Fõiskola átalakított-felújított épülete:

Korábbi javaslatunk szerint a felújításra kerülõ épületek egymással és az 1. jelû K+F központi irodaházzal
is egybekapcsoltak lettek volna, de ezt a koncepciót az idõ túlhaladta. A két felújítandó régi épület 
tulajdonosai, a GEO Fõiskola és a Budapesti Mûszaki Fõiskola önállóan, a terület további funkcióitól
független módon alakítják át saját céljaikra a kezelésükhöz tartozó épületeket.

Az eredeti javaslatunk szerint egy ill. kétszintes épületszárnyak kapcsolták volna össze a K+F irodaépülettel
és egymással a régi épületeket. A nyaktag épületrészekben a K+F irodaház felé tárgyalóhelyiségek, a két 
régi épület közötti nyaktagban új könyvtár kapott volna helyet. A Budai úti régi épületben a tudáspark 
adminisztrációs központját, míg az oktatási fõépülethez közelebbi épületben kiscsoportos oktatás kisebb 
stúdió helyiségeit javasoltuk kialakítani. Az adminisztrációs – GEO Fõiskola kezelésében lévõ - épület
tetõterében a vezetõi irodák és tárgyalók kaptak volna helyet. Az oktatási - BMF kezelésében lévõ - épület
tetõterének beépítése a mûhelymunkához megfelelõ csoportos tantermek számára lett volna átalakítható, 
mely a team-munkák ideális alkotótere lehetett volna. A régi épületek tervei e koncepciót figyelmen kívül 
hagyva készültek el, ill. jelen pillanatban is készítés alatt vannak.

A GEO Fõiskola épületének tervezése folyamatban van. A helyiségek között a sajtóhírek alapján könyvtár,
elõadóterem, oktatási és adminisztrációs helyiségek és a tetõtérben kollégium is helyet kap majd. Az épület
felépítését a GEO Fõiskola 2007 év végéig kívánja befejezni, melyhez az építési közbeszerzési eljárást is 
lefolytatta már. A közbeszerzés nyertese a Strabag Rt. lett, aki az építéshez szükséges terveket a Fehérvár 
Építész Kft. tervezõivel készíttette el.

Az épület cca. 2.240 m2 bruttó összes szintterülettel rendelkezik.

3. jelû Budapesti Mûszaki Fõiskola átalakított-felújított épülete:

Az épület rendelkezik a régi épület felújításának és átalakításának a Budapesti Mûszaki Fõiskola igényeire
készült építési engedélyével. A sajtóból szerzett értesüléseink szerint a kezelõ jelenlegi tervei között a 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézete egy Regionális Oktatási és 
Innovációs Központot kíván ezen a helyen létesíteni.

Az épület cca. 2.240 m2 bruttó összes szintterülettel rendelkezik.

4. jelû új technológiai inkubátorház épülete:

Az épület két egymáshoz kapcsolódó, „T” alakú tömeggel tervezett. A személygépkocsi parkoló felõl 
önálló megközelítéssel terveztük a déli, irodai épületszárnyat, mely 4 szintes. Az északi részben található a 
laborokat és mûhelyeket magába fogadó 6 m belmagasságú épületrész, melyhez fedett tehergépkocsi
rakodóhelyek is kapcsolódnak. Az irodai épület földszintjén kialakíthatók a mûhelyek és laborok 
használatához szükséges szociális helyiségek, az emeleten a flexibilisen átalakítható alaprajzi rendszer jól 
szolgálja a kutatóbázis aktuális projektjeihez történõ rugalmas átalakítás igényét. 
A tervezett épület cca. 3.617 m2 bruttó összes szintterülettel rendelkezik.

Az épülettípus egy megvalósult mintáját mutatják a következõ képek:



5. jelû új oktatási fõépület:

Elsõ lépésben az épület helyén álló elavult állapotú földszintes épületek elbontandók.
Modern oktatási épület, a különbözõ épületszárnyak üvegezett folyosókkal vannak összekötve. A fõbejárat
háromszintes aulateréhez nagy elõadóterem kapcsolható, vagy a teljes épületrész galériás aulatérként is 
megvalósítható. Az oldalsó épületrészek között egy-egy újabb elõadóterem helyezhetõ el. Az oktatási 
épületek emeleti szintjei középfolyosós, vagy nagyobb termek igénye esetén a belsõ udvarra nézõ 
oldalfolyosós épületekkel egyaránt kialakíthatók. 
Az épület jellemzõen üvegezett homlokzati megjelenése a kettõs üvegezésû pufferterek korszerû 
épületgépészeti megoldásaival, a megújuló energiaforrások ésszerû felhasználásával alakítandó ki. Az 
árnyékolás és a szellõzés tervezése a különbözõ tájolási adottságokhoz igazodik. A teljes épület az 
akadálymentes épülettel szemben támasztott követelményeknek megfelelõen tervezett. A megvalósítás 
szakaszolható is, az elsõ ütemben a fõ aulatér melletti épületszárnyak készülhetnek H alakban, majd az 
északi és a déli épületek, melyek tágas belsõ parkkal és a keleti oldalon elõadótermeket magukba fogadó
épületrészekkel kapcsolódnának az 1. építési ütemhez.

Az épület cca. 14.385 m2 bruttó összes szintterülettel rendelkezik.

Az oktatási fõépület típusának egy németországi egyetemi campus számára tervezett mintáját ábrázolja az 
alábbi kép:

6. jelû meglévõ gimnáziumi épület:

A Lánczos Kornél Gimnázium a Budai út felõl az egyetemi központtól független, önálló bejárattal 
rendelkezik. Az épületet a közelmúltban újították fel, melynek során az egykori tégla architektúra eredeti
jellege hangsúlyozódik ki. A fõbejárati rész az épület eredeti stílusával tervezett szélfogóval egészült ki.

7.-8 jelû infopont és portaépületek:

Fõ funkciója 24 órás tájékoztatás, õrzés- és vagyonvédelem, forgalomszervezés. Az elhelyezés a fõ 
megközelítési irányok bejáratainál történik. Az épületekben számítógépes kapcsolat segíti a tájékozódást,
így a külsõ ügyfelek gyors tájékoztatást kaphatnak a tudásközpontban folyó tevékenységekrõl. A 
portaszolgálat számítógépes beléptetési rendszerrel mûködtetett, de az épületben az ügyfélfogadás ill. az 
egyéni számítógép-használat funkciója is biztosított.

Alapterülete cca. 33 m2/épület

Idõbeli és térbeli ütemezés, további fejlesztési lehetõségek

Az épületegyüttes több lépcsõben is megvalósítható, melynek gazdaságélénkítõ szerepe mellett fontos, 
hogy akár 500-600 fõnek biztosítana munkahelyet. Az épületek funkciói és az egyes épületek a tervezési
fázisban, de azon túl is rugalmasan módosíthatók, így az adott képzési metódusok számára szükséges
preferenciák érvényesíthetõk. A meglévõ épületállomány fejlesztése a parkoló tervezett helyén további 
épületek építésével biztosítható, ebben az esetben a fokozott parkoló-szükséglet csak többszintes
mélygarázs építésével biztosítható. A fejlesztési tartalékterület környezetbe áthelyezése esetén az 
épületegyüttes fokozott parkoló-igénye a parkoló helyén tervezett kétszintes parkoló-lemez építésével is 
kiszolgálható, mellyel a tervezett parkoló-szám megduplázható.

Az épületegyütteshez kapcsolódóan a szomszédos telken szabadidõközpont (sportcsarnok, kisebb uszoda, 
wellness központ) is kialakítható, amely nemcsak az itt dolgozók, hanem a környék lakosainak egészség-
megõrzését és kikapcsolódását is segítené.

Megfontolandó lehet a városi rendezvénycsarnok e helyszínre telepítése is, hiszen ez nem esik messze a 
városközponttól, így sok városlakó által könnyen elérhetõ. A jelenlegi koncepciók a rendezvénycsarnokot a 
város szélére képzelik el, ilyen helyszín a Seregélyesi út környezete, de ilyen a Nagyszombati út és a Budai 
út keresztezõdésének környéke is, ezeknél a helyszíneknél ez a 8502/17 helyrajzi számú helyszín 
mindenképpen jobbnak ígérkezik. A környezetében nagyszámú paneles lakótelep található, mely ez az itt 
lakók számára gyalogosan is megközelíthetõ. A rendezvénycsarnok idõszakonkénti nagy parkolási 
szükségletei számára a környezet jelentõs befogadóképességû puffer terekkel rendelkezik, ilyenek az 
Interspar és Praktiker áruházak meglévõ parkolói, de a tudásközpont déli részén kialakítandó cca. 300 
férõhelyes szabadtéri parkoló is.

Székesfehérvár, 2007. január 23.

Lõrincz Attila okl. építészmérnök
vezetõ tervezõ

Érték-Forma Építésziroda
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helyszínrajz m = 1:2500

1. jelű terület
Tervezett oktatási tömb
telekterület: 46 180 m2

2. jelű terület
Meglévő oktatási tömb
telekterület: 46 340 m2

3. jelű fejlesztési terület
Diáktanya - kulturális központ
telekterület: 11 930 m2

4. jelű fejlesztési terület
Kollégium - diákszálló területe
telekterület: 14 450 m2

5. jelű fejlesztési terület
tartalékterület / városi rendezvénycsarnok
telekterület: 37 521 m2
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2.

1.

▪ Gróf Széchenyi István Szakközépiskola
▪ Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
▪ TISZK (Térségi Integrációs Szakképzési Központ)

hrsz: 8483/1-8
telekterület: 46 180 m2

hrsz: 8482/1-2
telekterület: 46 340 m2

helyszínrajz m = 1:1500

1. jelű terület:
Tervezett oktatási tömb

2. jelű terület:
Meglévő oktatási tömb

A területen működő intézmények:
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5. jelű épület
Oktatási épület
alapterület: 14385 m2

2. jelű épület
GEO Főiskola
alapterület: 2240 m2

3. jelű épület
BMF (Budapesti Műszaki Főiskola)
alapterület: 2240 m2

7. jelű épület
InfoPont
alapterület: 66 m2

4. jelű épület
Technológiai Inkubátorház
alapterület: 4477 m2

8. jelű épület
Porta
alapterület: 20 m2

hrsz: 8482/1-2
telekterület: 46 340 m2

Beépítési adatok:
Megengedett beépítettség: 40%
Beépített alapterület: 9775 m2
Összes hasznos alapterület: 29 450 m2
Tervezett beépítettség: 21,20 %
Előírt zöldfelület: 40%
Zöldfelület: 23 350 m2
Zöldfelület arány: 50,57 %

6. jelű épület
Lánczos Kornél Gimnázium
alapterület: 1830 m2

1. jelű épület
K+F irodaház
alapterület: 4952 m2

helyszínrajz m = 1:1000

1. jelű terület:
Tervezett oktatási tömb






