
A MIM City működése - az ötlettől a vállalatig

Magasan képzett kreatív szakemberek ötletekkel

A jelentkezők részt vesznek a Térellátó Hálózat által szervezett tehetségkutatón, 
melyet a MIM Startup-ban rendeznek.
Itt a hozott ötleteket kell különböző szakterületek bevonásával továbbdolgozni és 
prezentálni. A program végén a Térellátó Hálózat tagjai kiválasztják a legígérete-
sebb projekteket és a győztes csapatok lehetőséget kapnak, hogy a MIM Startup 
közösségi munkatereiben továbbfejlesszék azokat.  

közösségi munkatér

A MIM Startup biztosítja a szükséges infrastruktúrát a legkülönfélébb innovatív projektek fejlesztésére: 
Három emeleten közösségi munkatér, a földszinten prototípus gyártásra alkalmas fablab (MIMfab), a 
negyedik emeleten könyvtár - folyamatosan bővülő projektadatbázissal - és koncentrált tárgyalásokra 
alkalmas  terem.

Ahhoz, hogy egy ötletből piacképes termék legyen komplex szemléletre van 
szükség. A MIM Startup tagjai a közösségi munkaterekben csapatokat alakíta-
nak, melyek tagjai különböző szakterületekről érkeznek. A MIM Startup program-
jának végére a csapatoknak olyan vállalkozási tervvel kell előállniuk, mely képes 
meggyőzni a MIM city befektetői csoportját, hogy érdemes továbbfinanszírozni a 
projekt fejlesztését

ötletek fejlesztése
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Ha egy projekt befektetőre talált, felmerül az igény saját egyéni munkatérre az 
immár működő vállalkozás továbbfejlődéséhez. Kezdetben elég lehet egy szoba 
méretű tér is a koncentrált munkavégzés miatt, ám ahogy fokozatosan növekszik a 
vállalkozás új csapattagokra lesz szükség, egyre növekszik a térigény. Az egyéni 
munkaállomások kialakításánál tehát a legfontosabb követelmény a minél nagyobb 
fokú flexibilitás és bővíthetőség. Fontos szempont a gyors kivitelezés, hogy minél 
előbb használatba lehessen venni a munkateret. Mindegyik vállalkozás más egyéni 
ötleten alapuló fejlesztéssel foglalkozik. A vállalkozás alakuló arculatának fontos 
elemévé válhat egy saját, egyéni módon kialakított munkaállomás. A személyre 
szabhatóságot tehát szintén biztosítani kell.

Az épületegyüttes folyamatos emberi tartózkodásra alkalmas tereinek ilyen módú 
fokozatos építése és folyamatos átalakíthatósága biztosítja, hogy mindig csak 
annyi területet kelljen a fenntartani, amennyit valóban használnak. 
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-meglévő tartószerkezet felújítása
-épülethomlokzat felújítása
-vertikális és horizontális közlekedők kiépítése (padlók, 
lépcsők, liftek ,korlátok)
-tető vízszigetelése és esővíz elvezetése
- gépészeti berendezések (hő,
áram, szellőzés ellátás) és fővezetékek kiépítése 
- földszint és negyedik szint tereinek megépítése
-stúdiók vázszerkezetének legyártása és megépítésének 
koordinálása

-stúdió tervezése a megadaott paraméterek mellett
-munkahely homlokzati falainak, padlójának és mennyezetének megépíté-
se: hőszigeteléssel, párazárással, nyílászárókkal,felületkezeléssel
-munkahelyekbe fűtési vezetékek bevezetése, fűtőtestek beszerelése, 
-munkahelyekbe villanyvezetékek bevezetése
-bútorok
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VÁLASSZON STÚDIÓMÉRETET!

TÉRELLÁTÓ HÁLÓZAT

BEFEKTETŐK

induló vállalkozásokba invesztálnak
sokan keveset, kisebb kockázat

MUNKACSOPORTOK

TERMÉK BEVÉTELÉBŐL RÉSZESEDÉS
kis befektetéssel nagy hozam
 a hozzáadott érték miatt

TŐKE kapcsolati háló
fizikai infrastruktúra
szakmai programok
coaching
szervezeti infrastruktúra

friss diplomások 
ötletekkel
projektjeik kidolgozására 
csapatok alakulnak

TÁMOGATÁS 
SZÉTOSZTÁSA

befektetőre talált termék
vállalkozás saját munka-
környezetben

1/50 TOVÁBB AZ ELEMRAKTÁRBA TOVÁBB AZ ELEMRAKTÁRBA

az elemraktár egy dinamikusan bővülő adatbázis, ahol 
a felhasználók osztják meg egyénileg tervezett 
homlokzatpaneleit. Ezen elemek felhasználhatók új 
egyedi variáció készítéséhez. 

VÁLASSZON HOMLOKZATOT!
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VÁLASSZON HOMLOKZATOT! VÁLASSZON BURKOLATOT!

PADLÓ BURKOLATOK:

PARKETTA

LINÓLEUM

PADLÓSZŐNYEG

EGYÉNI

HOMLOKZATBURKOLATOK:

FESTÉS

TAPÉTA

SZERELT

EGYÉNI
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TERVEZÉS

a vállalkozás nagyvállalattá bővül 
és saját épületbe költözik

Egy vállalkozás akkor költözik ki ha  bővülése során kinőtte a MIM city kereteit. Stúdió-
ját magával viheti és máshol újra felépítheti vagy a MIM cityben hagyhatja, ahol annak 
elemeit újrahasznosítják. A MIM city-nek tehát nem az a célja, hogy sikeres cégek 
költözzenek be, hanem hogy azok költözzenek ki. 
A nagyvállalattá nőtt vállalkozás pedig potenciális befektetőjévé válhat a MIM City 
újabb tagjainak.

kiköltözés a MIM City-ből

VÁLASSZON PARCELLÁT!

  

előregyártott vasbeton panel

záróbetonozás

25cm ikersejttégla 
mellvéd

vakolat

tégla kifalazás

vasbeton
gerenda
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4cm acélbeton
6cm aljzatbeton
30cm előregyártott vasbeton födémpanelek

5cm vörös márvány + habarcs
6cm aljzatbeton
19cm salakfeltöltés
30cm vasbeton födémpanelek 

8cm vasbeton alatt 2cm homok
4réteg szigetelés
1,5cm kiegyenlítő habarcs
8cm hőszigetelő kőszivacs
lejtést adó beton
előregyártott vasbeton födémpanelek

háromrétegű kavicsolt lemezfedés
1,5cm kiegyenlítő habarcs
8cm hőszigetelő kőszivacs
salakfeltöltés
előregyártott vasbeton födémpanelek

5cm saválló kerámialap
10cm aljzatbeton
15cm homokfeltöltés
30cm vasbeton lemez
5cm szerelőbeton
35cm homokfeltöltés
10cm vasbeton lemez
4 réteg víznyomás elleni szigetelés
6cm aljzatbeton
5cm nádpalló

38cm kisméretű tégla kitöltő fal 

5cm vörösfenyő padló
vörösfenyő padló

monolit vasbeton födém

vasbeton gerenda

 Újrahasznosított városi tér

A MIM City innovatív munkacsoportok számára nyújt fizikai és szervezeti infrastruktúrát 
projektjeik fejlesztésére.    Kreatív  ötletek kibontakozását, önfenntartó vállalkozássá való 
fejlődését segíti befektetésekkel, hálózatépítéssel és egyéni igényekre szabható munka-
környezettel. 
A MIM City tehát egy ökoszisztéma, ahol a különböző szakterületek bevonását, össze-
hangolt együttműködését igénylő projektek szereplői könnyen megtalálják egymást és a 
kezdeti ötletből valós terméket hoznak létre.

A MIM City-ben dolgozó munkacsoportok  fejlesztései elsősorban a jelenkor mindennapi 
technológiái és az ember -mint ezek használója és alakítója- kölcsönös viszonyát, egy-
másra gyakorolt hatásait vizsgálják.

A létrejövő projektek nagyobb részt szoftver, kisebb részt hardver alapúak. Egy projekt 
során azonban nem csak prototípusok illetve elméletek születnek, hanem a munkát 
továbbfejlesztik a konkrét megvalósulásig, kereskedelmi forgalomban való megjelené-
sig. A MIM City-ben dolgozó vállalkozások ugyanis nem csak önmagában a kutatás 
hanem annak eredményeinek felhasználásával az önfenntartó, független működés a 
célja.

Helyszín:
A projekt fizikai környezete a Tűzoltó utcában található egykori Labor MIM (Műszeripari 
Művek)  több mint húsz éve üresen álló gyárkomplexumának újrahasznosításával jön 
létre. A hatvanas évek elején épült együttesnek  nem hagyományos felújítása törtnénik, 
hanem egy beköltöző új struktúra fogadószerkezeteként értelmeződik újjá. 
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feladat: rendelkezésre álló energiaforrások kihasználása

IX. kerület,Tűzoltó utca 50-56, volt Laboratóriumi Műszergyár (Labor MIM) 

R=2
50

m 250méteren belül:
3 középiskola
1 egyetem
2 irodaház
100+ lakás
1 metrómegálló

E

INFRASTRUKTÚRA ÖTLETEK ÉPÍTÉSÉHEZ

független szerkezeti 
egységek és építési 
periódusok

A Tűzoltó utca 50-56. épületeinek rövid története
Labor Műszeripari Művek

A Labor Műszeripari Művek (Labor MIM) története a XIX. század 
végére nyúlik vissza. A Thaly Kálmán utca, Tűzoltó utca és Üllői út 
határolta tömbbel viszont csak a XX. század első harmadában került 
kapcsolatba: Az akkor még közepes méretű vállalatnak a Thaly 
Kálmán utca 41. alatt működött egy telephelye. A folyamatos bővü-
lés, majd az ötvenes évek államosítása során az üzem nagyvállalat-
tá nőtte ki magát. A Tűzoltó utca 50-től 56-ig számozott telkek birtok-
ba vételével és a korábbi Thaly Kálmán utca 41. házszámú területtel 
egy egybefüggő ipartelep jött létre a tömb belsejében.

 forrás: Fővárosi Levéltár Tervtára

A Tűzoltó utcai telkekre épült fel 1950-es évek végétől kezdődően 
három ütemben a jelen projekt helyszínéül szolgáló, eredetileg gyár-
komplexum együttese. A tervezést az Általános Épületterező Vállalat 
végezte. Az épületegyüttes egyfajta kapujává vált a telepnek, hiszen 
a tömb belsejében már korábban több, az üzemhez tartozó épület is 
épült. Az 1500m2 alapterületű, öt szintes együttesben különböző 
termék előállítási folyamatok zajlottak, mint például forgácsolás, 
fúrás, köszörülés vagy galvanizálás. A műhelyeken túl az ötödik szin-
ten tetőteraszos étterem szolgálta az üzem dolgozóit, akiknek száma 
a hetvenes években elérte a 3000-et*. A Labor MIM 1991-ben szűnt 
meg, a Tűzoltó utcai üzemek pedig üresek maradtak.
* forrás:  http://hg.hu/cikk/epiteszet/3993-the-gallery-a-tuzraktar-helyen/nyomtatas

ATűzraktár, a Tűzraktér, a Tűztate, a The Gallery és a semmi 

A Labor MIM bezárása után a tűzoltóságnak voltak itt szertárai, az 
telep nagy része azonban szűk tizenöt évig használatlan volt. 2005 
nyarán az akkori tulajdonos, Rudas László az épületegyüttes felújítá-
sára tett sikertelen pályázat után egy fiatal művészekből és építé-
szekből álló csoporttal egyezett meg, akik vállalták, hogy élettel töltik 
meg az üres gyárkomplexumot. Létrejött a Tűzraktár. A közüzemi 
díjakat fővárosi pályázatból, a programokat saját forrásból illetve a 
tulajdonos által leszerződtetett vendéglátós cég bevételéből fedez-
ték. Júniustól októberig 6 kiállítás, 64 színházi előadás, 10 táncelő-
adás, 147 koncert, 2 cirkuszi előadás 13 performance, 5 irodalmi est 
és 5 divatbemutató valósult meg. A felső szinteken működtek műter-
mek, a pince helyiségekben pedig próbatermek kaptak helyet.
 Némely események legendássá váltak, például amikor az épületbe 
ellátogatott Frank O' Gehry, vagy amikor indiai szerzetesek mandalá-
kat építettek. A növekvő költségek és a vendéglátós a programokra 
szánt kifizetések elmaradása miatt viszont kérdésessé vált a további 
folytatás.
.

A következő évadban új vendéglátós céget szerződtettek, és a hely 
Tűzraktér néven folytatta a működést. A kulturális programok finan-
szírozása és a vendéglátós cég profitorientált érdekei ezúttal sem 
találtak egymásra, ami a művészeti programok sorozatos lépülésé-
hez, majd az alapító művészcsapat távozásához vezetett.

A már kizárólag profitorientált érdekek mentén - Tűztate néven - 
továbbműködő szórakozóhely csak pár hónapig üzemelt és 2007 
szeptemberében végleg bezárt.

Úgy tűnt, az épületegyüttes életének története új fejezethez érkezett, 
amikor a komplexumot megvásárolta a Gestor Real Estate Ingatlan-
fejlesztő Kft , mely a BPI-Hungary projektcégével közösen kezdett a 
'The Gallery' névre keresztelt beruházásba. A meglévő épület felújí-
tása és bővítése során 2500m2 üzlet és 10500m2 loft iroda és szál-
loda jött volna létre.

A Klinikák metrómegállótól passzázs vezette volna végig a diákokat 
és oktatókat a tömbön keresztül. A beruházás már az engedélyezte-
tési szakaszon is túl volt, sőt az udvaron álló kisebb üzemépületeket 
le is bontották. Ez volt 2008-ban. 2013-ban a projekt ugyanitt tart, és 
nem is valószínű, hogy fejlődni fog, tekintve, hogy a beruházásra 
alapított GALLERY PROJEKT KFT 'f.a.', mely az épület tulajdonosa, 
jelenleg felszámolás alatt áll. A meg nem valósult projekt tehát luxus 
szállodák helyett csak egy továbbra is üresen álló épületet és a tömb 
belsejében tátongó hatalmas üres területet hagyott maga után. A 
területet jelenleg is biztonsági cég őrzi, hogy engedély nélkül senki 
se juthasson be.

Ez tehát a jelen szituáció, melyből egy új projektnek ki kell indulnia

erepkutatás: a beépítésről

Ebben a bejegyzésben azt az utat próbálom meg felvázolni, ami a 
XIX. század végétől a jelenlegi szituációhoz vezetett, elsősorban a 
beépítés kialakulására koncentrálva. 
Az épületegyüttes egykor a Labor Műszeripari Művek - más néven 
Labor MIM - üzemeinek adott helyet. Ahhoz, hogy a jelenlegi együt-
tes beépítését megértsük érdemes volna visszatérni a megépülése 
előtti időkre.
Ezen az 1893-as évszámmal ellátott helyszínrajz részleten jól 
látszik, hogy a jelenlegi épületegyüttes telkéül szolgáló terület koráb-
ban négy különálló telek volt.

források:

http://fovarosi.blog.hu/2008/10/28/tuzraktar_tuzrakter_tuztate_the_gallery_1_resz

http://fovarosi.blog.hu/2008/10/29/tuzraktar_tuzrakter_tuztate_the_gallery_2_resz

http://index.hu/kultur/eletmod/tuzraktar061/

http://www.origo.hu/itthon/20050928muvesztepel.html?pIdx=1

http://index.hu/kultur/showbiz/tuzrakterend/

http://index.hu/kultur/klassz/gallery1001/

http://epiteszforum.hu/a-galeria-the-gallery-neven-epitik-ujja-a-tuzraktarat

http://hg.hu/cikk/epiteszet/3993-the-gallery-a-tuzraktar-helyen/nyomtatas
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Klinikák metró megálló

SOTE új épülete 

TRAFÓ
 

Tűzoltó utca

Üllői út

A fenti rajzon a négy Tűzoltó utcai telekből hármon a beépítés is 
látszik. (A jelenlegi Thaly Kálmán utca korábban Gyep utca volt.) 
Levéltári dokumentumokból kiderül, hogy a telkeken földszintes 
illetve egy emeletes épületek voltak. Funkciójukat tekintve lakóhá-
zak, melyek ipari tevékenységeknek helyet adó üzemi épületré-
szekkel egészültek ki. Az 1930-as évekre már a legkülönfélébb kis 
és közepes méretű ipari üzemek települtek az egyes épületrészek-
be, mint például a Bihari juhtúró üzem, Sáfrán István halkonzerv 
üzeme, vagy például a Cukorka és Csokoládétermelők Szövetke-
zetének telepe. Egy telken több ipari üzem is helyet kaphatott.  A 
Laboratóriumi Felszerelések Gyára - mely később Labor MIM 
néven szerepel a tervtári dokumentumokban* - a Tűzoltó utca, 
Thaly Kálmán utca és Üllői út határolta tömbben először a Thaly 
Kálmán utca 41. szám alatti telekre telepített ipari üzemet. Ez a 
telek a Tűzoltó utca 52, 54 és 56 számú telkeket északi irányból 
határolta.

Az 1950-es évek végén a vállalat bővülni kezdett és új gyárkomplexu-
mot terveztetett a négy Tűzoltó utcai telekre. így a már korábbi épüle-
tekkel együtt egy összefüggő ipartelep jöhetett létre. Az öt telket egy 
helyrajzi szám alá vonták.
A jelenleg látható, építészetileg egységes képet mutató Tűzoltó utcai 
épületcsoport  három ütemben épült. Az egyes ütemek a korábbi 
telekfelosztást követik Erről tanúskodik az alábbi 1960-ból származó 
dokumentum. Ezen jól látszik, hogy a mai épületnek a középső egy-
sége épült meg először, majd a Tűzoltó utca 50. szám alatti szárny, 
végül padig a Tűzoltó utca 54-56. épült be.
 Az épületegyüttes funkcionális kialakításán is megfigyelhető a 
hármas tagoltság: Mindhárom épületrész saját vertikális közlekedő-
rendszerrel rendelkezik, ami adott esetben lehetővé teheti az épület-
részek egymástól független működését.
Az épület beépítésével megbontja a Tűzoltó utcára általában jellem-
ző utca frontra épülő zárt sorú beépítést: Az épület előkertet hagy 
maga előtt és mellett is a telek keleti oldalán. Ez a tulajdonság szaba-
don álló hatást ad az együttesnek. A már említett egy épület látszatát 
keltő megjelenés kiszakítja az együttest a javarészt  hagyományos 
pesti bérházak alkotta struktúrából. Igaz, a már jóval korábban a terü-
let szomszédjában épült egyetem épület sem követi az említett 
hagyományos beépítést.

Magyarország nyersanyagokban és energiahordozókban szegény. Ipara 
alulmarad a fejlett ipari országokhoz képest. A mezőgazdaságnak pedig 
hatalmas kihívást jelent a nemzetközi piacokon való versenyképesség 
megtartása. A magasan képzett emberi tudás az az erőforrás, amelynek 
birtokában egy kis ország is lehet világszinten is jelentős. Magyarországon 
a szellemi tőke kiaknázása és támogatása prioritást kell, hogy élvezzen. 
Ennek egyik része az oktatás támogatása minden szinten, a másik pedig 
biztosítani a magasan kvali�kált munkavállalók tehetségének kibontako-
zását. Ehhez olyan szupportív-mind �zikai, mind szellemi- környezetre van 
szükség ahol az ígéretes, előremutató  gondolatok táptalajt kapnak a kitel-
jesedéshez.  
Az utóbbi években olyannyira megnőtt a Magyarországról kivándorlók 
száma, hogy a CV&More adatai szerint ma már minden hetedik �atal  arra 
készül, hogy elhagyja az országot.* A kivándorlást tervezők döntő többsé-
ge 22-29 év közötti és 59 százalékuk diplomás. A kivándorlások fő oka a 
munkahelyek és megfelelő munkakörülmények hiánya. 
A �atal, képzett munkaerő itthon tartásának egy lehetséges stratégiája a 
vállalkozások alapításának segítése. Jelen projekt egy olyan közeg tervezé-
séről szól, melyben kutatással és fejlesztéssel újszerű termékeket létreho-
zó munkacsoportok szakmai és anyagi támogatást kapnak ahhoz, hogy 
ötletük piacképes, jól termelő vállalkozássá fejlődjön. Az innovatív projek-
tek fejlesztése során olyan eszközök jönnek létre, melyek segítségével a 
környezetünk jobban használhatóvá válik. Azonban nem csak ezért érde-
mes fejlesztéssel foglalkozni: Egy jó ötletre épített innovatív vállalkozás 
viszonylag kis befektetést igényel, de kifejlesztett terméke révén rövid idő 
alatt nagy hozzáadott értéket képes teremteni. Az ilyen vállalkozások jó 
befektetések, és fontos gazdasági energiaforrások lehetnek.      
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Magyarország:

rendelkezésre álló energiaforrás:
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,,London ma a világ ötödik legnagyobb magyar 
városa lehet az ott élő magyarok száma alapján. A hivatalos 
adatok is ezt mutatják: 2007 és 2010 között évente 12-15 

ezer, tavaly több mint 17 ezer magyar kért 
hivatalos munkavégzéshez adószámot.’’

,,Csak az elmúlt két évben több mint 
hetvenezer, 2008 óta nagyjából 120 
ezer magyar telepedett le hivatalosan 
német területen.’’ 

probléma: kivándorlási hullám

K
IV

Á
N

D
O

R
LÁ

S

lehetőség: innovatív projekteket fejlesztő munkacsoportok támogatása

Puskás Tivadar: telefonközpont Irinyi János: biztonsági gyufa Bíró László József: golyóstoll

Szent-Györgyi Albert: C-vitamin Jánosi Marcell: kisfloppy lemez

Mihály Dénes: hangosfilm Simonyi Károly: Microsoft Word
 és Excel alapjai

Somlai-Fisher Szabolcs
Árvai Péter 
Halácsy Péter: Prezi

Lindmayer István: 
Tű nélküli oltókészülék.

Neumann János: számítógép Horváth István: szintetikus vér  Rátai Dániel:Leonar3Do

Losonczi Áron: LitraConGábor Dénes:holográfia Anka Márton:LogMeIn

Válogatás az elmúlt két évszázad legjobb magyar innovatív projektjeiből: 

nagy tudásigényű munkát végző vállalkozások

magas hozzáadott érték

ötlet termék érték
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KIS BEFEKTETÉSSEL

*CV&More online foglalkoztatási portál adatai szerint minden hetedik fiatal 
magyar el tervezi hagyni az országot (az adatbázisban elsősorban 22-29 éves, 
nagyrészt (hatvan százalékban) diplomást fiatalok adatai szerepelnek). Az állást 
kereső magyarok 13,41 százaléka „Magyarországon kívül eső országot” jelölt 
meg következő munkahelyeként. 

Innovatív projektek
Az ötlet.mint kiaknázandó energiaforrás

Az épületegyüttes szerkezeteinek elemzése

Tűzoltó utca, IX. kerület
rehabilitált városrész
többségében egyetemisták és fiatal 
diplomások
technológiai infrastruktúra(SOTE, 
kutatóintézet) közelsége
jó közlekedés: Klinikák metrómegálló

A környék ma

előregyártott födémpanel

kerámia-béléstestes födém

monolit födém

teherhordási irányok

merevítő szerkezetek 

körbefutó gerenda szintenként
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