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Heves Megyei Kormányhivatal tervpályázata Egri Járási Hivatal épületének tervezésére01 Helyszínrajz 1:500
Koncepció ábrák

A belvárosi tömböket belső udvarok tagolják. Az egyes
belső teresedések, kisebb parkokat, játszótereket, adott
esetben néhány parkolót rejtenek, üzletek nyitnak az
udvarokra. A tömbök között így nemcsak az utcák által
kijelölt fő útvonalakon, hanem a városra jellemző míves
kapuk, árkádok alatt megbúvó átjáró udvarokon is át lehet
szelni a belvárost. A kormányhivatali tömb patakra nyíló
udvara erre is reflektál, azon túl, hogy a dolgozóknak és
az ide látogatóknak egy fás-ligetes parkot biztosít.

1. új kormányhivatali épület - bejárat a Kossuth út felől
2. műemléki védelem alatt álló kormányhivatali épület
3. kormányhivatal főépülete - Fazola-kapu
4. egykori városi börtön - Sportmúzeum
5. új burkolattal ellátott gépkocsi és kerékpár parkoló
6. meglévő-megmaradó bejárat a hátső épületek felé, új
bazaltkocka burkolatú út
7. új belvárosi udvar - fás liget, stabilizált burkolattal
8. kormányhivatali épület
9. Bródy Sános Megyei és Városi Könyvtár
10. akadálymentes bejárat

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÚJRAÉRTELMEZÉSE RÉGI ALAPOKRA ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KERÜL ÚJRA GONDOLT TÉRSZERVEZÉS HOMLOKZATI RÉTEGEK

FSZ+1.EM
ügyféltér és közösségi terek

nyitott kialakításban, közbenső
boxokban tárgyalók,

háttérhelyiségek (pl. szerver),
vizesblokkok elhelyezése

2.EM
az egyes irodai szintek belső
lépcsőrendszere jól átlátható

vertikális térsort képez -
"transzparens" használat

3.EM
a fölső két szinten kialakított

irodák open office-ként és cellás
irodablakkokként is

berendezhetők

FÖLDSZINT:
érkezés és ügyfélforgalom tere

1. EMELET:
privát ügyféltér, hivatali

közösségi terek

2. EMELET:
hivatali munkavégzés tere

3. EMELET:
hivatali munkavégzés tere

A teljes tetőszerkezet, zárófödém, válaszfalak bontása
mellett a meglévő épületpalást és közbenső födémek
megmaradnak. A szerkezeti megerősítések,
nyíláskiváltások, utólagos  vízszigetelések stb. a
szerkezetileg megtisztított falakon szükség szerint
kialakíthatók. A meglévő íves lépcső elbontása után,
azzal hasonló megjelenésű, de ellentétes
vonalvezetésű lépcső kerül kialakításra. A műemléki
épület emeletre való feljutása így a középpontban
elhelyezett lépcsőmagon keresztül megoldható.

Az új építésű rész
könnyűszerkezetes, homlokzaton

transzparens üvegszerkezettel
kialakított, visszahúzva az eredeti

homlokzattól mintegy 1m-t.

A függönyfalas rendszer előtt, a
meglévő épület kontúrját

lekövető, mozgatható textil
árnyékoló rendszer készül.

Ez a másodlagos héj lehetővé
teszi az épület bezárását,

ugyanakkor az eltartás miatt a
homlokzat átszellőztethető,

energetikai szempontból kedvező
kialakítású rendszer.
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