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Duna-part felőli nézet
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A Labor Műszeripari Művek központi telep
helyének távlati fejlesztésére adott megbízást 
a megrendelő 1969. évben. A fejlesztés három 
fő objektumot tartalmazott:

1. Konyha-étterem-kultúrterem,
2. Iroda-orvosi rendelő-bemutatóterem,
3. Többszintes szerelőcsarnok épülete.
A megvalósítás első ütemeként a konyha- 

étterem-kultúrterem épült fel, melynek mű
szaki kiviteli terveit 1969-ben készítettük. Az 
együttes a gyár házilagos kivitelezésében ké
szült és 1971. november 7-én került átadásra.

A Labor Műszeripari Művek Esztergom vá
ros belterületén,aKis-Duna-ág,a Rudas László 
utca és Jókai utca által határolt tömbben he

lyezkedik el. A távlati fejlesztésre kijelölt te
rület a Deák Ferenc utca—Jókai utca és Rudas 
László utca által határolt tömb volt. A Rudas 
László utca a város távlati fejlesztési tervei 
szerint fokozott jelentőséget kap, mert az utca 
folytatásában létesülő hídon keresztül egy 
újabb kapcsolat jön létre a város és a sziget 
között. A terület a fentiek alapján forgalmilag 
szorosabban bekapcsolódik a város vérkerin
gésébe. Az itt elhelyezett épületek így nem
csak a gyár, hanem a város részére is nagy je
lentőséggel bírnak. A terv szerint kialakuló 
ipari városi alközpont épületei olyan módon 
kerülnek elhelyezésre, hogy az előzőekben 
vázolt gyári és városi igényeket ki tudják elé

gíteni. A helyszínrajz szerint a többszintes sze
relőcsarnok (3), mely szorosan agyári funkció ki
elégítésére létesül, az üzem Rudas László utcai 
lezárásaként épül és egyben térfalat képez a 
kialakuló együtteshez nyugat felől. Kelet felől 
az alközpontot az iroda, az orvosi rendelő
bemutatóterem épülete (2) határolja.

Az együttes már megvalósult harmadik ob
jektuma a konyha-étterem-kultúrterem épülete 
(1) összekapcsolja funkcionálisan és vizuálisan 
is az együttes előző két tagját.

A konyha-étterem-kultúrterem és az iroda
orvosi rendelő-bemutatóterem épülete a város 
közterületén felépülve, a városi igényeket is 
kielégíti.
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A Duna-part felőli homlokzat

Emeleti alaprajz, 1 : 400
A. Játékszoba
B. Közlekedő
C. Tárgyaló
D. Szellőzőgépház
E. Légbeszívás
F. Karzat

G. Hűtőgépház
H. Nagyterem légtere 
I. Konyha légtere

Metszet, 1 : 400
A. Étterem — kultúrterem
B. Előcsarnok
C. Tálaló pult
D. Konyha
E. Előkészítő
F. Közlekedő

G. Szellőzőgépház

Földszinti alaprajz, 1 : 400

A. Bejárat
B. Előcsarnok
C. Színpad
D. Étterem — kultúrterem
E. Férfi W. C.
F. Női W . C.

G. Ruhatár
H. Tálaló pult

I. Fehér mosogató
J. Büfé
K. Színpadi öltöző
L. Főzőkonyha

M. Fekete mosogató
N. Hőközpont
O. Szárazáru-raktár
P. Göngyöleg-raktár
R. Zöldségelőkészitő
S. Húselőkészitő
T. Hűtők
U. Kézi raktárak
V. Hulladéktároló
X. Közlekedő
Y. Átvevő
Z. Iroda
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A konyha-étterem-kultúrterem épületének 
alaprajzi szervezésénél a szokványos alaprajzi 
rendszer kialakítása volt a célunk, hogy az ét
terem és a kultúrterem kettős igényét rugal
masan szolgálja. A megoldás az előcsarnoknak, 
mint fogadó, tálaló, elosztó térnek a konyha 
és az étterem közé helyezése volt. Az előcsar
nokhoz kapcsolódó, a falburkolattal azonos 
kiképzésű tálalópult felhajtható elemekkel 
egyszerűen lezárható, így az előcsarnok és az 
étterem mint kultúrterem a konyha kizárásá
val zavartalanul üzemelhet.

A konyha 1500 adagos, a nagyterem étkezés 
esetén 350 főt, kultúrterm i használat esetén a

karzattal 700 főt képes befogadni. Az épület 
szerkezeti rendszere az előcsarnok felett ki
alakított monolit vasbetonszerkezetű csőtartó
ból, az előgyártott vasbeton szerkezetű íves 
kialakítású határoló elemekből, valamint az 
ezekre támaszkodó 18 m fesztávolságú acél
rácsos tartókból áll. Az épület födémszerke
zete rácsostartókra felfekvő 6 m hosszú elő
gyártott vasbeton panelek.

A monolit vasbeton csőtartó több funkciót 
is kielégít. Ide helyeztük a szellőzőgépházat, a 
kis tanácstermet és a játékszobát, de ugyanak
kor kijelöli mint előrenyúló két előtető az 
épület bejáratait és egyben formailag kapcso

latot teremt az együttes másik két épületével. 
Az épület tervezése folyamán határozott 
szándékunk volt az alaprajzi rendszer kialakí
tásánál olyan nagyszerkezeti elemek és anya
gok választása, amelyek a primér funkciókon 
túlmenően, képesek voltak az épülettel szem
ben támasztott szubjektív formai elképzelé
seink kifejezésére.

Az épület megvalósításánál mind a tervezés, 
mind a kivitelezés folyamán nagy megértést és 
segítőkészséget tapasztaltunk Lehner Károly, 
a Labor Műszeripari Művek vezérigazgatója 
részéről, aki nem építész létére szinte építész
ként segítette munkánkat. K. Gy. — T. Gy.
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