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Pilótaképző- és vizsgaközpont a repülőtér mellett
Pharma-Flight Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ,  Debrecen

Szerző: Lőrincz Attila

a.) Helyszínrajz.
1.) Az épület utcai nézete a repülőtérre vezető út felől.

A tervezést megelőzően 2012-ben készítettünk a telek tulaj-
donosának felkérésére egy hasznosítási tanulmánytervet a 
teljes 9 hektáros beépítetlen fejlesztési területre, melyben a 

tervezett funkció mellett egy kutatás-fejlesztési campus épületei 
és egy családok által is látogatható repülési eszközök kiállító park-
jának ötlete is szerepelt. A beruházó cég ez alapján bízta meg iro-
dánkat a tervezési feladattal.

A pilóták gyakorlati és egészségügyi alkalmasságának előírt 
repülési feltételei szükségessé teszik időszakonként a rendszeres 
szintfelmérést. Ennek során a legújabb elméleti ismeretek meg-
szerzését követően a gyakorlati vizsga színteréül élethű, mozgó 
repülőgép szimulátorok szolgálnak.
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2-3.) A főbejáratnál az árnyékoló lamella az intézmény nevét is megjeleníti.
4.) A teljes fejlesztési területre készült tanulmányterv.
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b.) Földszint alaprajza.

c.) Első emelet alaprajza.
d.) Második emelet  
alaprajza.

b

Az oktatási-képzési tevékenység itt még kiegészült egy kisszé-
riás gyógyszergyártási épületrésszel is, ahol az épületben folyta-
tott orvosi vizsgálatok kutatási eredményei alapján különféle, el-
sősorban a repülésbiztonságot segítő gyógyszerek kifejlesztése 
és gyártása lehetséges.

A beépítés helyszíneként az eredetileg tervezett központi el-
helyezkedés helyett a beépített területekhez legközelebb eső 
sarokrészre esett a választás. Ez nem csak a közművek kiépíté-
se miatt volt kedvező, de kevesebb kötöttséget jelent a későbbi 
fejlesztésekhez is. A központi épület előcsarnoka fogadja a láto-
gatókat, akik az érkezés után elfoglalhatják a 20 ágyas vizsgáló 
részleg részleg szobáit.

A vendégek kiszolgálását a földszinten egy komplett önálló 
melegítőkonyha és étterem, a pinceszinten férfi-női öltözőkkel 
felszerelt fitnesztermek, szaunák és masszázsszoba segítik. 

6.) A lamellák fény-árnyékhatása a homlokzatokon.
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5.) A telek  
főbejáratához  
külön porta-garázs  
épületet terveztünk.
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e.) Függönyfal kialakítása lábazati síkon csomópont rajza.

7.) A déli oldalon központi vezérlésű, de egyedileg 
is szabályozható zsaluziákkal árnyékolhatók  
az ablakok.

Az első emeleten kapott helyet az orvosi vizsgálati részleg, 
korszerűen felszerelt terhelési vizsgálóval, rendelővel, öltözők-
kel. A második emeleten az oktatási-képzési helyiségek és a me-
nedzsment helyiségei találhatók. A szimulátorcsarnokban 4 db 
ún. „fullflight” mozgó repülési berendezés elhelyezése lehetsé-
ges. A gyakorlati vizsgára jelentkező pilóták a szimulációs repü-
lés előtt kiscsoportos oktatás formájában kapják meg a szüksé-
ges ismereteket. 

e Felelős tervező: Lőrincz Attila

Generáltervező: Érték-Forma Bt. (képviseli Lőrincz Attila)
Építész munkatársak: Papp Mátyás, Horváth László,  
Urbán Boglárka,  Tóth Viktória, Fekete Máté (Érték-Forma Bt.)
Épületszerkezeti szaktervező: Dudinszky Orsolya  
(Farsang és Dudinszky Tervezőiroda)
Statika: Kovács Csaba, Kákonyi Sándor (Reticolo Kft.)
Orvostechnológia, konyha- és mosodatechnológia:  
Tóth Károly, Bihari Miklósné (Altero Kft.)
Gyógyszerész technológia: Nagy Bálint (Quick 2000 Kft.)
Tűzvédelem: dr. Zoltán Ferenc (Zofe-Fire Kft.)
Épületgépészet: Lencsés János, Cieslar Viktor (LE’VÉL Kft.)  
Sztankay István, Döményi Tamás, Seres Edit (Klíma Kft.)
Épületvillamosság: Nagy Gábor, Nagy Balázs,  
Jánosi Norbert (Yurosignal Kft.)
Gyengeáramú rendszerek: Szabó Zoltán (Satrax Kft.)
Napelemes rendszerek: Németi János (Civis Solar Kft.)
Külső víziközművek: Némethy Róbert,  
Duró János (Tenderterv Kft.)
Közlekedési- és úttervezés: Gulyás Imre,  
Uzonyi Sarolta (Gulit Kft.)
Kertterv: Jeszenszky Mariann (Kert és környezet Bt.)
Geológus és talajmechanikai szakértő: Szikszai Gyula 
Lifttervező: Földháti György, Lázár István (Nova-lift Bt.)
Darutervező: Fischer Dezső és Nagy Sándor (Konecranes Kft.)
Generálkivitelező: BAUVIV Kft.  
(Koskocsák János ügyvezető, Tóth Péter építésvezető)
 
Fotó: Bujnovszky Tamás

1.)  1 cm vastag expandált polisztirolhab perem-
szigetelő sávból dilatációs hézagképzés a 
beton aljzat vastagságában  

2.)  beltéri tartósan rugalmas szilikonkitt tömítés, 
padlóburkolat ragasztóval rendszerazonos

3.)  beltéri padlóburkolat építésztervek/megrende-
lői igény szerint

4.)  aljzatbeton, dilatációs hézagokkal max 6x6 m-
es mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expan-
dált polisztirol hab dilatációképzéssel elvá-
lasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől 
és kiálló kavicsszemcséktől mentes felülettel, 
szükség esetén aljzatkiegyenlítéssel

5.)  0.2 mm vastagságú PE fólia, technológiai 
szigetelés a hőszigetelés védelmére,  15 cm-es 
átlapolással

6.) lépésálló expandált polisztirolhab úsztatás

10.) hideg bitumenes kellősítő máz (0.3-0.5 kg/m2)

17.) termett talaj

18.)  szigetelést fogadó monolit aljzatbeton, stati-
kai tervek szerint

23.) 1 rtg geotextília elválasztó és védőréteg

37.) 95%-ra tömörített talajfeltöltés

38.)  egyrétegű modifikált bitumenes vastagle-
mez talajnedvesség elleni szigetelés rétege: 
legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol 
betétes, SBS modifikált bitumenes vas-
taglemez talajnedvesség elleni szigetelés 
(szakítóerő (hossz/kereszt): 600/600 N/5 cm, 
szakadási nyúlás (hossz/kereszt): 30/30 %, 
hideghajlíthatóság: -12 C°, hőállóság: +90 C°), 
teljes felületén lángolvasztással hegesztve, 
legalább 10 cm szélességű átlapolásokkal 
felületfolytonosítva

48.)  mosott couleé kavics szivárogotató sáv épület 
körül  

52.) extrudált polisztirolhab hőszigetelés

66.)  külső oldali lég- és vízzáró, kármentő EPDM 
membrán a csatlakozó szerkezetekkel vízhat-
lan módon összeépítve, a belső éle mentén 
a hőhídmentes nyílászáról szerkezethez 
felületfolytonosítva, külső éle mentén vasbe-
ton szerkezethez ragasztással rögzítve

77.)  kiegészítő extrudált polisztirolhab hőszigetelő 
„szoknya”

78.) monolit vasbeton alaptest

82.) kiegészítő ásványi szálas hőszigetelés

87.)  porszórt alu takaróelem függönyfal szerkezet-
be befogva, hőszigetelés pozicionálására

88.)  korróziómentes statikailag méretezett, 
de minimum 5 mm vastagságú diafrag-
mával ellátott acél L-profil, hőhídmentes 
függönyfalszerkezet rögzítőelemének része-
ként

89.)  korróziómentes acél profil a függönyfal a tér 
három irányába beállítási lehetőséget biztosí-
tó alsó síkú fix rögzítőeleme

90.) függönyfal visszavágott függőleges bordája

91.)  a homlokzati hőhídmentes alu 
függönyfalszerkezet vízszintes osztóbordája 
építésztervek szerinti bordamérettel

92.)  a homlokzati hőhídmentes alu 
függönyfalszerkezet hőtechnikailag mérete-
zett üvegezése

93.)  15 mm kiállású takaróprofil + üvegszorító 50 
mm szélességgel a függőleges lizénákon, a 
hőhídmentes függönyfalszerkezet részeként, 
építészterv szerinti színben 

94.)  a homlokzati hőhídmentes alu 
függönyfalszerkezet függőleges bordája épí-
tésztervek szerinti bordamérettel

97.)  alu párazáró fémlemez  csatlakozó szerkeze-
tekhez párazáró módon csatlakoztatva
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f.) Metszet.
8.) Az épület látványa a város felől érkezve.

f

Ezután az erre a célra tervezett tárgyalókban elemzik ki a re-
pülési tapasztalatokat a vizsgáztatást végző szakoktatók jelen-
létében. A gyógyszerészeti épületrész fedett rámpás önálló 
gazdasági megközelítésű. A földszinten a kapszula és tabletta-
gyártáshoz kapcsolódó technológiai helyiségek és az itt dolgo-
zók fekete-fehér öltözői vannak. Az első emeleten találhatók a 
gyógyszerkémiai részleg kutatási laborjai és gyógyászati kuta-
tók irodahelyiségei, tárgyalói.

Tömegalakítás, épületszerkezetek
A tervezett épület a környezetében található autószalon és 
élelmiszeráruház épületekhez hasonlóan lapostetős, ipari megje-
lenésű. A telek megközelítésének főbejáratához egy porta-garázs 
épületet is terveztünk, mely a kiemelt nemzetbiztonsági kockázat 
miatt a be- és kiléptetést megfelelően ellátja. Az épületben a szer-
vezett utazásokhoz használatos autóbusz és a menedzsment sa-
ját gépjárművei is elhelyezhetők. A főbejárat előtt mozgássérült 

parkoló is helyet kapott, mivel az épület – a kizárólag pilóták ál-
tal használatos technológiai terek kivételével – akadálymentes ki-
alakítású. A homlokzati megjelenés tervezése során markáns 
elem az árnyékoló lamellák megjelenése, melyet először csak a 
szimulátorcsarnok épületrészre terveztünk. Ennek oka, hogy a csar-
nok egyenletes természetes megvilágítását úgy kellett biztosítani, 
hogy a drága szimulátorberendezéseket közvetlen napsugárzás ne 
érje. Az árnyékoló lamellás megjelenést a kivitelezés során a többi 

épületrészre is egységesen kiterjesztettük. Az eredeti engedélye-
zési tervekben a déli homlokzat elé még egy áramtermelő szolár 
árnyékolófal létesítését terveztük, mely az épület fő megközelítési 
irányából meghatározó külsőt adott az épületnek.

A beruházó a kivitelezői ajánlattételt követően ezt túl drágának 
ítélte. Sajnos erre a sorsra jutott az árnyékoló lamellák led csíkos 
kivilágítása is, mely az esti megjelenéshez egyedi jelleget adott 
volna az épületnek. 
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9-10.) Az épület belső oldali  
látványa esti megvilágításban.
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A megvalósult külső világítást végül a kivitelező cég elképzelé-
sei szerint építették meg. Mivel a kivitelező rendelte meg a terve-
zői művezetés ellátását, erre csak az építés kezdeti fázisában tar-
tott igényt, így nem tudtuk a megvalósítást végig nyomon követni. 
Ennek is köszönhetően a belsőépítészeti kialakítás tervezőivel sem 
volt lehetőségünk találkozni, velük egyeztetni, akik a külső arculat-
hoz képest jelentős változtatásokat vittek végbe az épület belső ki-
alakításának tervezése során. A monolit vb. vázas szerkezetű épü-
let pillérei, födémei és falai is vasbetonból készültek. A pinceszintet 
a magas talajvíz miatt víznyomás elleni szigeteléssel szaktervezői 
közreműködés mellett terveztük. A pinceszint természetes megvi-
lágítását és szellőzését bevilágítóaknák és az előcsarnok egy kisebb 
részén járható üvegfödém segítik. Az épület túlnyomó része kiszel-
lőztetett sávos fémlemez homlokzatburkolatú, a szimulátorcsarnok 
hőszigetelt szendvicspanel falszerkezetű. Az épület gépészeti kialakí-
tása igyekezett megfelelni a legmagasabb elvárásoknak, így a hűtés-

11.) Látványterv az épület belső 
oldali megjelenéséről.
12.) Látványterv a szimulátor-
csarnok bejáratáról.

fűtési rendszer gázenergia nélkül működik. A csapadékvíz helyben 
összegyűjtött, melyhez saját talajvízkút is létesült, ez segíti az épület 
szürkevíz hasznosítású rendszerének működését is. A gépészet ál-
tal el nem foglalt lapostetős területekre – amiből az épület bonyo-
lult gépészeti igényeinek kiszolgálása miatt sajnos elég kevés felü-
let maradt – szoláris napcellákat telepítettek. Az épületszerkezeteket 
energetikailag a költségoptimalizált követelményszint szerint ter-
veztük.

Összességében a pilótaképzési funkció a sokrétű kiszolgáló 
funkciókkal kiegészítve, 20 szobás vizsgálóval felszerelt egészség-
ügyi részleggel, mini sportközponttal, saját konyhával és étterem-
mel és még egy kísérleti gyógyszerkémiai laborokkal is rendelke-
ző gyógyszergyárral együtt példa nélkülinek mondható. Reméljük, 
hogy az üzemeltetés során is beváltja a hozzá fűzött reményeket, 
hamarosan tovább fejlődik és a területre elképzelt repülési akadé-
mia is megvalósulhat hamarosan.

13.) Az épület főbejárata egy kis 
belső átriumban kapott helyet.
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