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Pharma-flight pilótaképző- és vizsgaközpont,  
helyszín: debreceni repülőtér mellett, Magyarország 
 
Debrecenben 2012-ben egy projekttársaság alakult, hogy pilóták és légitársaságok részére a repüléshez 
kötelezően előírt alkalmassági vizsga feltételeit egy komplex vizsgaközpont létesítésével tegye lehetővé.  A 
repülés gyakorlati ismereteinek megszerzését mozgó szimulátor készülékek segítik. Az orvosi alkalmassági 
feltételek vizsgálatait kiegészíti egy biotechnológiai kutatás-fejlesztési rész is. Itt a kutatási eredmények 
alapján orvosi laborokban gyógyszerkészítmények kifejlesztésére és gyártására lesz lehetőség.  
 
2016. szeptemberben az épületben a Debreceni Egyetem hivatásos repülőgép-vezetői alapképzési szakot 
indít. A végzett pilótákat a Wizz Air repülőtársaság fogja alkalmazni. 
A teljes fejlesztésre 9 hektár terület áll rendelkezésre. Ebből a megépült fejlesztés 1,4 ha nagyságú telken 
valósult meg. A főépületen kívül a főbejárathoz egy külön porta-garázs épületet is terveztünk.  
A központi épület 3 fő részből áll, melyek egymásból is megközelíthetők. A központi épület előcsarnoka 
fogadja a látogatókat, akik az érkezés után elfoglalhatják a 20 szobás hotel részleg szobáit. A kiszolgálást a 
földszinten egy komplett önálló melegítőkonyha és étterem, a pinceszinten férfi-női öltözőkkel felszerelt 
fittnesztermek, szaunák és masszázsszoba segítik. Az első emeleten található az orvosi vizsgálati részleg, 
korszerűen felszerelt terhelési vizsgálóval, rendelővel, öltözőkkel. A második emeleten az oktatási-képzési 
helyiségek és a menedzsment helyiségei találhatók. 
 
A szimulátorcsarnokban 4 db ún. „fullflight” mozgó repülési berendezés elhelyezése lehetséges. A gyakorlati 
vizsgára jelentkező pilóták a vizsga előtt kiscsoportos oktatás formájában kapnak eligazítást a szimulátorok 
mellett található „briefing” helyiségekben, majd a repülési szimuláció után ugyanitt elemzik ki a repülési 
tapasztalatokat a vizsgáztatást végző szakoktatók. 
A gyógyszerészeti épületrész fedett rámpás önálló gazdasági megközelítésű. A földszinten a kapszula és 
tablettagyártáshoz kapcsolódó technológiai helyiségek és a dolgozók öltözői vannak. Az első emeleten 
találhatók a gyógyszerkémiai részleg kutatási laborjai és a gyógyászati kutatók irodahelyiségei, tárgyalói. 
 
Az épület déli oldalán elektromos működésű, épületfelügyeleti rendszer által vezérelt zsaluzia 
árnyékolórendszer van, melyet helyiségenként külön is lehet távirányítók segítségével működtetni. Az épület 
nem csak külsőségeiben, az alkalmazott kiszellőztetett homlokzati megoldásában környezettudatos, de a 
tervezés során végig igyekeztünk a fenntarthatósági követelményeknek megfelelni. Az épületszerkezeteket 
energetikailag a költségoptimalizált követelményszint szerint terveztük. Az épület teljes hűtés-fűtési 
rendszere gázenergia nélkül, levegő-levegő és levegő-víz hőszivattyús rendszerrel működik. A csapadékvíz 
helyben összegyűjtött. Saját talajvízkút is létesült, mely segíti az épület szürkevíz hasznosítású rendszerének 
működését, amit a WC-k és piszoárok öblítéséhez használnak. A gépészet által el nem foglalt lapostetős 
területekre napelemes áramtermelő rendszert telepítettek. Napelemek borítják a teljes porta-garázsépület 
tetejét is.  
 
Összességében a pilótaképzési funkció a sokrétű kiszolgálófunkciókkal kiegészítve, 20 szobás egészségügyi 
orvosi rendelővel felszerelt hotellel, mini sportközponttal, saját konyhával és étteremmel és még egy 
kísérleti gyógyszerkémiai laborokkal is rendelkező gyógyszergyárral együtt példa nélkülinek mondható. 
Reméljük, hogy az üzemeltetés során is beváltja a hozzá fűzött reményeket, hamarosan tovább fejlődik és a 
területre elképzelt repülési akadémia is megvalósulhat hamarosan. 
 

DOMICO homlokzati rendszer épületszerkezeti ismertetése: 

 
Az épület 3 részből áll. Ebből kettő monolit vasbeton szerkezetű, amelyek átszellőztetett sávos fémlemez 
burkolatot kaptak. A homlokzatburkolat 60 cm széles DOMICO Planum 32 VO gyártmánnyal valósult meg, 
melyek 2 cm széles mélyített fugával lettek kiképezve. Az egyik épületrészen a burkolat vízszintesen futó RAL 
9006 alumínium-szürke színű, a másikon függőleges osztású RAL 6010 zöld színű. 
 
A táblák kiosztása mindkét részen kötésben tervezett, a sávokra merőleges fúgák 60 cm-es rövid 
szakaszokból álnak. Markáns elemként jelennek meg a változó hosszúságú árnyékoló lamellák, amelyek a 
napközben folyamatosan változó fény-árnyék hatás révén a hosszú és monoton homlokzatokat játékossá, 
változatossá teszik. 
 
A vízszintes sávosztású homlokzaton a véletlenszerű kiosztással tervezett lamellák 35 cm konzolosságúak. A 
lamellákat horganyzott acél szerkezetű bordák tartják. A tartók függőleges szára a modullécekhez van 
hozzácsavarozva. A bordák alul-felül lemezelve vannak a homlokzatburkolattal megegyező színben. A felső 
lemez a csapadékvédelem miatt a Planum profil hornyához illeszkedik. 
A függőleges sávozású homlokzaton a főbejárati függönyfal felett egy vb . falszerkezethez erősített 60 cm 
kinyúlású lamellát terveztünk. A szerkezet a tömör homlokzat felé tovább fut, ahol csak alul van 
lemezborítás. A lemezburkolat betű-kivágásai napos időben az intézmény nevét jelenítik meg a 
homlokzaton. 
 
A homlokzatburkolat nagyban hozzájárul az épület alacsony energiaigényéhez, melyhez a betonfalakon 18 
cm vastag üvegfátyol kasírozású kőzetgyapot hőszigetelés van műanyag dűbelekkel rögzítve. A 
homlokzatburkolatot horganyzott acél anyagú SPIDI-MAX távtartó szerelvények hordják, amelyek hővezetési 
tényezője kisebb, mint a szokványos alumínium szerelvényeké. A szerelvények alatt Thermostop műanyag 
alátétek vannak, amivel tovább csökkent a pontszerű hőhidak hatása.  
Az ablakok a hőszigetelés síkjában, a betonfal előtt lettek kihelyezve. A nyári hőterhelést rádiómotoros 
működésű zsaluziák csökkentik. Viharos szél esetén az időjárásérzékelő készülék jele a leengedett 
zsaluziákat automatikusan felhúzza.  
 
Az alkalmazott burkolati rendszer homlokzati tűzterjedés szempontjából is megfelelő. Az erre vonatkozó 
szabvány az EU tagállamokban nem egységes, ezért e vizsgálatot Magyarországon is el kellett végeztetni, 
amely sikeresen zárult. 
 
Lőrincz Attila építész – Érték-Forma Bt. 
 
 
 
Generáltervező: Érték-Forma Bt. (felelős építésztervező: Lőrincz Attila) 
Építész munkatársak: Papp Mátyás, Horváth László, Urbán Boglárka, Tóth Viktória (Érték-Forma Bt.) 
Épületszerkezeti szaktervező: Dudinszky Orsolya (Farsang és Dudinszky Tervezőiroda) 
Statika: Kovács Csaba, Kákonyi Sándor (Reticolo Kft.) 
Generálkivitelező: BAUVIV Kft. (Koskocsák János ügyvezető, Tóth Péter építésvezető) 
DOMICO homlokzati rendszer szakkivitelezője: Váz-Ép Kft. (Sas Viktor ügyvezető) 



Pharma-Flight Ausbildungs-, und Prüfungszentrum für Piloten - Debrecen, neben Flugplatz, Ungarn 
 
 
2012 ist in Debrecen eine Projektgesellschaft zustande gekommen, mit dem Ziel, für die Fluggesellschaften 
ein komplexes Zentrum aufbauen, wo man die vorgeschriebenen Prüfungen für Flugtauglichkeit unter 
speziellen Bedingungen durchführen kann. Für den auszubildenden Piloten stehen komplett Simulatoren zur 
Verfügung, die Aufgaben in Praxis zu erlernen. Die ärztlichen Untersuchungen werden mit 
biotechnologische Forschungen-Entwicklungen ergänzt, wo die Ergebnisse der medizinischen 
Untersuchungen in Medikamentenherstellung in kleinere Serien verwendet werden. 
Auf der Universität Debrecen beginnt  ab September 2016 eine Fakultät für Pilotenausbildung, nach dem 
Abschluss werden die Piloten von Wizz Air – Fluggesellschaft eingestellt. 
 
Bei dieser Investition wurde im ersten Schritt 1,4 Hektar von dem ganzen 9 Hektar Grundstück abgetrennt. 
Bei dem Haupttor haben wir auch eine Pforte-Garage entworfen, getrennt von dem Hauptgebäude. Das 
Zentralgebäude besteht aus drei Trakten, diese sind im Innenraum mit einander verbunden. Die Besucher 
kommen zuerst im Foyer an, und können sofort ins Zimmer in der Hotel-Abteilung gehen. 
Auf dem Erdgeschoss befindet sich eine komplett ausgerüstete, kleine Küche und Restaurant, im 
Kellergeschoss stehen Fitness-räume, Sauna und Massagezimmer mit Umkleiden-Räumen zur Verfügung. 
Auf der ersten Etage wurde die Abteilung für die ärztlichen Untersuchungen ausgestaltet, modern 
ausgestatteter Praxisraum für Belastungstest, und Umkleide-Kabine. Auf der zweiten Etage sind die 
Unterrichts-Ausbildungsräume und die Büros für das Management. 
 
In der Simulator-Halle kann man 4 sog. „fullflight“,  bewegliche Flugsimulatoren aufstellen. Die Piloten 
bekommen zuerst in kleineren Gruppen Unterricht in den „briefing“-Zimmern. Nach dem Fliegen werden 
die Erfahrungen in größeren Verhandlungsräumen von den Fachlehrern analysiert. 
 
Der Trakt für Pharmazie hat einen Extraeingang mit Rampe. Auf dem Erdgeschoss befinden sich die 
Produktionsräume, wo Kapsel, Tablette hergestellt werden, daneben sind für die Mitarbeiter die Umkleiden-
Räume ausgestaltet. Auf der ersten Etage befinden sich die Laboratorien für Parma-Chemie-Forschungen 
und die Büros für die medizinischen Forscher und die Verhandlungsräume. 
 
Auf der südlichen Seite des Gebäudes funktioniert die Schatten spendende Jalousie elektrisch, 
ferngesteuert von dem Bewachungssystem. Dabei ist es möglich, diese für die verschiedenen Räume 
getrennt einzustellen.  Das Gebäude ist nicht nur in den äußeren Erscheinung und mit der angewendeten 
hinterlüfteten Fassade umweltverträglich, sondern auch während der Planung wollten wir  den  
Erfordernissen  der Langlebigkeit entsprechen. Das komplett Heizungs-, und Kühlsystem funktioniert nicht 
mit Erdgas, sondern mit Luft-Luft-pumpe  und mit Luft-Wasser-Pumpe. Der Niederschlag wird aufgefangen. 
Sogar ein eigener Brunnen  wurde gebohrt und das Grundwasser davon in den „grauen Wassernetz“ kommt 
und  wird in den Toiletten beim Spülen verwendet. Auf dem Dach nehmen die verschieden Bestandteile der 
Gebäudetechnik viel Platz weg, entsprechend den kompliziert technischen Ansprüchen der Firma. Auf dem 
ziemlich wenig freien Platz, was übrig geblieben ist, wurde Solarsystem installiert. Solarpaneelen sind noch 
über dem Pforte-Garage-Gebäude zu sehen. 
 
In Gesamtheit ist die Funktion der Pilotenausbildung, ergänzt mit vielseitigen Dienstleistungen, mit 20 
Wohnzimmer, mit Praxisraum, Minisportzentrum, eigene Küche und Restaurant, und mit Medikament-
Herstellung samt mit den Versuchs-Laboratorien ist einzigartig. 
Wir hoffen, dass das Zentrum sich mit der Zeit weiterentwickelt, und bald löst die Hoffnungen ein,  dass für 
das Gebiet vorgestellte Flugakademie realisiert wird. 

DOMICO Fassadenprogramm: 

 

Das Gebäude besteht aus drei Sektionen. Zwei davon wurden in monolith Stahlbeton ausgeführt, und 
bekamen eine hinterlüftete Außenhülle. Die Fassade wurde mittels 600 mm breiten Elementen „Planum 32 
VO” der Firma DOMICO realisiert, wobei zwischen den Elementen jeweils eine 2 cm breite geschlossene 
Fuge vorhanden ist. An einer Sektion wurden die Elemente der Bedeckung in der Farbe RAL 9006, Weiß-
Aluminium waagerecht,  und auf der anderen die Elemente in der Farbe RAL 6010 grün senkrecht montiert. 

Die Tafeln wurden im Verbund befestigt, so sind die senkrechten Fugen immer 60 cm lang, weil sie wegen 
der Verbundanordnung in jeder einzelnen Lage unterbrochen werden.  

Als markantes Element wurden Lamellen eingesetzt, an den Stellen wo das Planum waagerecht montiert ist. 
Diese 35 cm breiten, zufällig angeordneten Lamellen dienen einerseits dazu, tagsüber die Monotonität der 
langen Außenwand durch ein Licht-Schatten-Spiel aufzulockern. Dadurch wird das Gebäude ansprechender 
und freundlicher für den Betrachter. Die Lamellen werden von Rippen aus einer verzinkten 
Stahlkonstruktion gehalten. Der senkrechte Teil der Halterung ist mit den Modulleisten verschraubt. Die 
Rippen wurden von oben und unten mit Stahlblech in der gleichen Farbe wie die Fassade beplankt. Das 
obere Blech wurde dabei hinter dem Planum in die Rille so eingehängt, dass auch dort kein Regen 
eindringen kann, damit haben wir die vorteilhaften Eigenschaften von VO-Profilen richtig ausgenützt. 

Über dem Haupteingang wurde eine Lichtschattenprojektion installiert.  Die Lamelle welche dieses 
hervorruft, ragt waagerecht  60 cm aus der Wand heraus und länglich am Ende erreicht eine Vollwand. Die 
Stahlkonstruktion der Konsolen sind direkt in der Betonwand verdübelt. Die Rippen sind nur  von unten mit 
einem Stahlblech bedeckt. Dieses Blech ist mit den dafür notwendigen Buchstaben durchbrochen. Mit Hilfe 
der natürlichen Sonneneinstrahlung wird damit der Firmenname gut sichtbar auf die Hauswand projiziert. 

Die Fassadehülle trägt wesentlich dazu bei, den Energiehaushalt des Gebäudes positiv in Richtung 
Sparsamkeit zu beeinflussen. Dafür wurden Elemente mit 18 cm kaschierter Mineralwolle als 
Wärmedämmung verwendet und mit Küntstoffdübel befestigt. Die Metallfassade wird von Distanzhaltern 
des Typs „SPIDI-MAX” aus verzinktem Stahl getragen. Der Wärmeleitwert  von Stahl ist wesentlich günstiger, 
als der von Aluminium. Auch sind die „SPIDI-MAX” mit thermischem Trennstück ausgerüstet, um damit 
punktuelle Kältebrücken zu vermeiden. Die Fenster wurden vor der Betonwand innerhalb der Breite der 
Wärmedämmung in die Fassade eingebaut. Um die Wärmebelastung im Sommer zu vermindern wurden 
durch Motoren angetriebene Jalousien verwendet. Bei Gewitter werden diese Jalousien automatisch  
rechtzeitig nach oben in eine sichere Grundstellung gefahren. 

Das verwendete Fassadenprogramm trägt wesentlich dazu bei, dass sich Feuer nur schwer ausbreiten kann. 
Die Vorschriften hierzu sind innerhalb der EU leider nicht einheitlich geregelt. Deshalb wurde das DOMICO 
Fassadenprogramm zusätzlich in Ungarn nach ungarischen Vorschriften erfolgreich zertifiziert. 

Attila Lőrincz, Architekt – Érték-Forma KG   

 
 
 
Architektbüro: Érték-Forma KG (Verantwortlicher: Attila Lőrincz) 
Mitarbeiter v. Architektbüro: Mátyás Papp, László Horváth, Boglárka Urbán, Viktória Tóth (Érték-Forma KG) 
Bauingenieur: Orsolya Dudinszky (Farsang és Dudinszky Konstruktionsbüro) 
Statik:  Csaba Kovács, Sándor Kákonyi, (Reticolo GmbH) 
Auftragnehmer: BAUVIV GmbH (János Koskocsák, Geschäftsführer, Péter Tóth Bauleiter) 
Ausführung der Fassade mit entsprechender Fachkompetenz:  VÁZ-ÉP GmbH (Viktor Sas, Geschäftsführer) 



Az osztrák székhelyű DOMICO cég 9. alkalommal rendezte meg 20.000 Euro összdíjazású nemzetközi pályázatát 
építészirodák számára. A pályázatra megépült épületek bemutatóival lehetett nevezni, melyre Ausztrián kívül a 
környező országokból is sokan pályáztak.  Az idei versenyen kiemelkedő magyar siker született. A budapesti 
székhelyű Archikon Kft nyerte el a zsűri 1. díját a Richter Gedeon Nyrt. II.-es sz. épület homlokzati 
rekonstrukciójának megtervezéséért (Budapest, Gyömrői u.). Az épület alkotói 2014-ben az Építőipari Nívódíj 
pályázaton elismerő oklevelet kaptak munkájukért. 

A versenyre 2012 és 2016 közötti időszakban kivitelezett, döntően DOMICO rendszerrel megvalósított 
épületekkel lehetett nevezni. Összesen 54 pályamunka érkezett, 28 Németországból, 22 Ausztriából, 2 
Magyarországról, 1 Csehországból és 1 Lichtensteinből. A zsűrizéshez az alkotó építészek is leadhatták 
szavazataikat a neves építészekből álló háromtagú zsűri részére. 

A magyar pályázók épületeinek sikeréhez a VÁZ-ÉP Kft. kivitelezőként járult hozzá, valamint segítséget 
nyújtottunk az irodáknak a pályázat benyújtásához is.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felső képen Nagy Csaba Ybl díjas építész, az Archikon Kft cégvezetője látható a díjazott pályamunkák 
alkotónak és a Domico cég képviselőinek társaságában. Az alsó képen az első díjas épület képe látható. 

A másik magyar résztvevő a debreceni Pharma-Flight Kft. pilótaképző épületével az Érték-Forma Építésziroda 
volt, Lőrincz Attila építész vezetésével. A homlokzatburkolat kivitelezését ezen az épületen is cégünk kivitelezte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A felső képen a magyar „küldöttség” a kiállítással egybekötött díjátadó gálán. Az alsó képen a debreceni 
Pharma-Flight Kft. pilótaképző központjának épülete látható. 
 

A pályázatra beérkezett pályaművekről az épület adataival együtt a gyártó cég www.domico.at. honlapján 
találhatók adatok.  

Érdekes és színes megoldások születtek, melyek igazolták a pályázat célját. A Domico épületszerkezeti 
rendszerekkel, sávos fémlemez homlokzatokkal nem csak környezettudatos, modern megjelenésű épületek 
építhetők, de a fémlemezburkolatok és épületszerkezetek számtalan funkciójú épület esetében igazolták a 
tervezők választását.  

Bízunk benne, hogy a következő alkalommal egyre többen érnek el majd ehhez hasonló sikereket a betervezett 
Domico termékekkel a megrendelők megelégedésére. 
 
 Sas Viktor VÁZ-ÉP Kft. ügyvezető 
 

 átfúrásmentes fémlemez burkolatok tetőre, homlokzatra 

 nagyelemes tetőpanel, elemes csarnok 

 európai tanúsítványokkal, ÉMI tűzterjedés-vizsgálattal 


