
ÜTEMEZÉSI JAVASLAT
Az ütemezés a jelentősebb építési munkákra vonatkozik. Belső építés-szakipari és homlokzati munkák folyamatosan végezhetők. Épületgépészet és vollamosság a javasolt decentralizált (pl. 
több gépházas) rendszerek alkalmazásával a megadott módon ütemezhető. Az építési munkák felvonulási területét az udvarok ésszerű használatával biztosítjuk a Kinizsi utcától folyamato-
san kihátrálva. Célunk, hogy a Múzeum a teljes átépítés alatt legalább részlegesen működőképes maradjon.

I Ütem:
Kinizsi utcai, Üllői úti nyugati szárny

Az egyetem és a bútor-részleg által 
felszabadított területek igénybevételév-
el.

Pincei új födém-építés.
Emeletek teljes rekonstrukciója.

A meglévő bejáratok maradnak 
használatban.

Végleges elhelyezést nyernek az Ig-
azgatás - kutatás, a restaurátorok, rak-
tárak és az állandó kiállítások kisebbik 
része.

II. Ütem:
Aula és Galéria, és galéria-ráépítés és 
a kisebbik udvar beépítése
(az előcsarnok lépcsőtér felőli főfaláig)

Új pince építés, galéria fölötti beépítés, Új pince építés, galéria fölötti beépítés, 
az aula üvegtetejének rekon-
strukciójával, új árnyékoló / 
védőtetővel. A Hőgyes utcai udvar 
alápincézése, földszinti födéme és 
üvegfedése

A meglévő bejáratok maradnak 
használatban.

Végleges elhelyezést nyernek a pénz-
tárak, a kávézó, a shop, a 
szőnyeg-kiállítás, az udvar alatti 
időszaki kiállítási tér.
Az aula alatti időszaki kiállítási terek 
ideiglenesen raktárként működhetnek.

III. Ütem:
Hőgyes utcai, Üllői úti keleti szárny, új 
szárny és déli udvar alápincézés

Az udvari pavilon és a délkeleti 
melléklépcső bontása.
Új pince építés, teljes rekonstrukció.
6 szintes új múzeum-épület, alagsor és 6 szintes új múzeum-épület, alagsor és 
pince, gépkocsi-felvonós garázzsal, 
raktár- és műhelyblokkal.
A meglévő bejáratok maradnak használat-
ban.
A Hőgyes utcai bejáratok csak építési 
célra használhatók.

Végleges kialakítást nyernek: a második 
főbejárat és főlépcsőház, a régi szárnyak-
kal történő összekötés, a könyvtár és rak-
tára, a múzeum-pedagógia, a konferen-
ciaközpont, az állandó kiállítások nagyob-
bik része, a KÁMM, modern- és 
design-gyűjtemény elhelyezése

IV. Ütem:
Üllői úti központi térsor

Műemléki rekonstrukció, az alagsorban 
ruhatár, WC-blokkok.
Ideiglenes főbejárat a Hőgyes utcai beIdeiglenes főbejárat a Hőgyes utcai be-
járat. A többi bejárat a főbejárat kivételév-
el már végleges.
Az előző ütemekben megépült új 
lépcsőházzal és a lefedett udvaron 
történő összekötéssel az összes kiállító-
tér megközelíthető a központi térsor meg-
kerülésével.

Végleges kialakítást nyernek az alagsori 
közönségforgalmi létesítmények és 
időszaki kiállítóterek, előcsarnok, 
lépcsőházak és felvonók.

HELYSZÍNRAJZ
Az épület előtti zöldfelületet az Üllői út felőli oldalra helyezzük át (eredeti korlátelemeinek felhasználásával), ezáltal elválasztva a Múzeum előtt futó sétány és az Üllői út forgalmát. Így lé-
trejöhet egy a jelenleginél intimebb, humánusabb gyalogos zóna, amelyet a térre továbbvezetünk, a burkolat és a zöldsáv rendszerét megtartva. Az új térburkolatot bevezetjük a Hőgyes 
utcába az új bejárat vonaláig.. 
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Változó kiállítások terei:
Az aulatér alatti területet pinceként Az aulatér alatti területet pinceként 

beépítjük, a belső udvar födémesítésével 
újabb területet kapunk, így egy négytraktu-
sos, jól elkülöníthető, de össze is nyitható 

egységes kiállító terület jöhet létre. A 
kiállító-területek elöl a közönségforgalom-

hoz, hátul a kiállítás-rendezés helyisé
geihez, a feltöltéshez optimálisan kapc-

solódnak.

Könyvtár
A Hőgyes Endre utcára A Hőgyes Endre utcára 

saját bejárattal nyíló épül-
etrész legalsó szintje, nem 
közönségforgalmi terület. 
Itt adjuk meg az emeleti 

olvasóhoz lifttel, könyvlift-
tel és lépcsővel a könyvtár 
raktárzónáját a  -4.97 m 
padlószinten. A saját 

lépcsővel és lifttel  kapc-
solódik a felette 

lehelyezkedő könyvtári 
részekhez. Duna felöli 

végén a feltöltési gazdasá
gi zónához kapcsolódik.

Műtárgy raktárak.
A Kinizsi utca felöli sáv végig a raktárzóna, 
mely kapcsolódik saját lifttel és lépcsővel 

mind a restaurátori, mind a gyűjteményi osz-
tályok felé.

Feltöltési  és raktár-műhely zóna – 
büfé konyhai rész
Az utcaszintről érkező központi teAz utcaszintről érkező központi te-
herlift köré szerveződve helyeztük el a 
kiállításrendezéshez és az üzemelte-
téshez szükséges raktárakat 
műhelyeket. Innen közvetlenül 
elérhetőek a kiállítási területre futó te-
herliftek és közvetlenül nyílik a pincei 
változó kiállítóterek egysége. A földsz-
inti büfé kávézó büfé kiskonyháját is 
ide telepítettük.

Parkoló zóna
A Hőgyes utcai gépjármű A Hőgyes utcai gépjármű 

lifthez két parkoló 
pinceszint kapcsolódik, 36 
gépkocsival. Ez a terület 
közvetlenül eléri a pincei 
üzemi területet, és ezáltal 
az épület többi szolgálati 

részét is.részét is.

Pincei előcsarnok
Az épület földszinti  reprezentatív főbejárata Az épület földszinti  reprezentatív főbejárata 
alatti előcsarnok terület üvegfödémmel bevi-
lágítva, a ruhatárak kapcsolatával. Még jegy 
nélkül látogatható terület.  Innen indulnak a 
közbenső új pincei födémre vezető átépített 
üzemi lépcsők. Lépcsőkkel, liftekkel 
megközelíthető a földszintről. A változó 
kiállítási tereknek mint előcsarnok kiállítási tereknek mint előcsarnok 

33.88 m2
56.00 m2
46.12 m2
81.00 m2
36.75 m2
24.67 m2
39.28 m239.28 m2
9.12 m2
19.61 m2
44.53 m2
33.94 m2
43.94 m2
43.70 m2
5.15 m25.15 m2
5.06 m2

94 trafo 2. és el. kapcs.
95  K.Á.M.M. raktár
96 K.Á.M.M. raktár
97  K.Á.M.M. raktár
98 el. kapcsoló
99 raktár
100100 folyosó
101 személy és teherlift
102 liftelőtér
103 ötvös gépterem
104 ötvös tisztaszoba
105 ötvös savazó - forrasztó
106 ötvös raktár
107107 mosdó
108 IT és el. kapcs.

45.10 m2
111.82 m2
81.74 m2
15.05 m2
105.63 m2
32.41 m2
3.83 m23.83 m2
66.34 m2
30.38 m2
10.18 m2
22.74 m2
130.23 m2
70.20 m2
45.92 m245.92 m2
110.51 m2
33.95 m2

78 kutatói szoba
79  könyvtári tömör raktár
80 könyvtári tömör raktár
81  liftelőtér
82 közlekedő - raktárzóna
83 lépcsőtér
8484 m. s. lift
85 közlekedő
86 lépcsőtér
87 mosdó előtér
88 mosdó
89 textil raktár
90 textil raktár 2.
9191  kerámia raktár
92 design raktár
93  trafó 1

9.16 m2
48.13 m2
183.88 m2
19.44 m2
12.02 m2
33.18 m2
3.83 m23.83 m2
12.74 m2
0.58 m2
11.08 m2
5.91 m2

75.02 m2
98.82 m2
6.38 m26.38 m2

202.00 m2
59.80 m2

62 raktár
63 könyvraktár előtér
64 közlekedő
65 liftelőtér
66 IT és el. kapcs.
67  könyvtári lépcső
6868 m. s. lift
69 l ift előtér
70 könyvlift
71  könyvtári raktár adminisztráció
72  mosdó
73  könyvtári tömör raktár
74  könyvtári tömör raktár
7575  raktár
76  könyvtári tömör raktár
77  könyvtári raktár

74.65 m2
61.80 m2
10.02 m2
10.02 m2
15.95 m2
63.81 m2
17.19 m217.19 m2
63.21 m2
11.30 m2
3.80 m2
14.93 m2
8.80 m2
3.60 m2
4.60 m24.60 m2
0.45 m2
4.60 m2

46 anyagraktár
47   kiállítási feltöltő közlekedő
48 előtér
49 előtér
50 gépészeti előtér
51  gépészeti tér
5252  gépészeti előtér
53  gépészeti tér
54  raktár
55  előtér
56 büfé  konyha
57  hűtők
58 előkészítő
5959  tálaló
60 étellift
61  mosogató

59.03 m2
9.72 m2
7.28 m2
10.26 m2
34.06 m2
21.70 m2
21.86 m221.86 m2
26.97 m2
23.78 m2
100.07 m2
86.33 m2
58.94 m2
50.71 m2
39.05 m239.05 m2
40.82 m2
169.27 m2

30 lift előtér
31  személy és teherlift
32 liftgépház
33  mosdók
34  átmeneti raktár
35  karantén raktár
3636 szemleraktár
37  selejtraktár és kuka
38 csomagolóanyag raktár
39  ládaraktár
40 installációs raktár
41  nst. és kiállítási műhely
42 installációs raktár 2.
4343  irattár
44 kiadványraktár
45  karbantartó műhelyek

496.57 m2
236.47 m2
236.47 m2
385.84 m2
14.46 m2
4.61 m2
27.27.47 m2
26.71 m2
17.11 m2

392.50 m2
10.40 m2
3.66 m2
9.72 m2

194.72 m2194.72 m2

14  lépcső a -2.10 szintre
15  lépcső a -1.70 szintre
16  időszaki kiállítótér
17  időszaki kiállítótér
18  időszaki kiállítótér
19  időszaki kiállítótér
2020 mosdó előtér
21  m. s. mosdó
22 női mosdó
23 férfi mosdó
24 dolgozói autólift
25  garázsszint 16 gk
26 lépcsőház a -6.90 szintről
2626 lépcsőházi előtér
28 központi teherlift
29 közlekedő

000 m2
000 m2

451.50 m2
10.79 m2
17.92 m2
7.33 m2
10.79 m210.79 m2
16.38 m2
8.77 m2
4.20 m2
8.72 m2
133.15 m2
17.04 m2

HELYISÉGLISTA

01  főlépcső
02 főlépcső
03 pinceszinti előcsarnok
04 személy és teherlift
05 lift előtér
0606 lépcső
07 személy és teherlift
08 lift előtér
09 lépcső
10  m. s. lift
11  m. s. liftelőtér
12  ruhatár
1313  el. kapcsoló
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Könyvtár
A Hőgyes Endre utcára saját bejárattal A Hőgyes Endre utcára saját bejárattal 
nyíló épületrész közbenső alsó szintje, 
nem közönségforgalmi terület. Itt adjuk 
meg az emeleti olvasóhoz lifttel, könyv-
lifttel és lépcsővel a könyvtár és adattár 
szolgálati zónájának egy részét. A könyv-
tárosok, az adattárban dolgozók irodái 
mellett az adattár raktár területei kapnak 
helyet az általunk létesített 
-2.10 m padlószintű közbenső födémen. 
Saját mozgássérült felvonóval terveztük.  
A saját vertikális közlekedőn túl kapc-
solódik lépcsővel és lifttel a -4.95 szinti 
központi előcsarnokhoz is.

Biztonsági központ
Az épület Kinizsi utcai szolgálati Az épület Kinizsi utcai szolgálati 

bejáratához kapcsolódva helyezke-
dik el az általunk létesített 

közbenső födémen, szinte az ut-
caszinttel azonosan pozícionálva a 

-1.70 szinten. A kéréseknek 
megfelelően alakítottuk ki a hely
iségeket. Kapcsolódik lifttel és 

lépcsővel is a bejárati szinthez, biz-
tosítva az optimális pozíciót.

Igazgatási zóna alsó szintje
Az épület Kinizsi utcai szolAz épület Kinizsi utcai szol-
gálati bejáratához kapc-
solódva helyezkedik el az 
általunk létesített közbenső 
födémen, szinte az utcasz-
inttel azonosan pozícionál-
va a -1.70 szinten, köz
vetlenül a felette lévő 
igazgatási szint alatt. 
Önálló lifttel, lépcsőházzal 
rendelkezik, a közönségfor-
galmi területektől leválasz-
tva. Közvetlenül kerti ki-
járattal is rendelkezik.

33.07 m2
62.19 m2
20.87 m2
9.40 m2
33.79 m2
22.56 m2
36.05 m236.05 m2
10.14 m2
21.82 m2

73  gazdasági igazgató
74  folyosó
75  lépcsőtér
76  előtér
77  munkaügyi előadó
78 hivatalsegéd
7979  belső ellenőr
80 mosdó előtér
81  mosdók

10.62 m2
35.55 m2
18.62 m2
16.55 m2
7.15 m2

29.02 m2
3.31 m23.31 m2
3.04 m2
15.94 m2
15.24 m2
15.24 m2
10.05 m2
22.51 m2
21.44 m221.44 m2
31.03 m2

58 őrség öltöző
59  őrség tartozkodó
60 őrség háló
61  közlekedő
62 teakonyha
63 teremőrök öltözője
6464 raktár
65 raktár
66 bizt. Oszt. Vezető
67  diszpécserközpont
68 teremőr csop. Vezető
69  IT és el. Kapcs.
70 előtér - rámpa
7171  gazdasági osztályvezető
72  gazdasági főosztály

9.02 m2
11.31 m2

38.04 m2
8.41 m2
14.10 m2
13.66 m2
18.27 m218.27 m2
4.56 m2
21.52 m2
5.54 m2
27.06 m2
22.63 m2
7.61 m2
14.14.76 m2
9.22 m2

43  raktár
44 portás tartozkodó
45  közlekedő
46 mosdók
47  informatikai előtér
48 kampányiroda
4949 informatikai iroda
50 IT központ és fogadó
51  szerverközpont
52  tak. Szer.
53  takarítói öltöző
54  közlekedő
55  fegyverszoba
5656 őrség parancsnoki iroda
57  technikai helyiség

53.35 m2
117.80 m2
84.66 m2
14.65 m2
128.26 m2
12.95 m2
43.26 m243.26 m2
14.00 m2
43.26 m2
14.50 m2
38.34 m2
35.70 m2
3.83 m2
16.89 m216.89 m2
4.78 m2

28 adattári raktár - munkaszoba
29 adattári raktár
30 adattári raktár
31  adattári raktár
32 adattári raktár
33  IT el. Kapcs.
3434  lépcsőpihenő (főlépcső)
35  női mosdó
36 lépcsőpihenő (főlépcső)
37  férfi mosdó
38 közlekedő
39  szem. bejárati előcsarnok
40 m. s. lift
4141  rámpa - közlekedő
42 portásfülke

42.28 m2
23.83 m2
5.44 m2
6.83 m2
44.41 m2
24.71 m2
24.24.67 m2
24.74 m2
30.08 m2
103.88 m2
63.70 m2
42.02 m2
38.56 m2
26.65 m226.65 m2
36.90 m2

13  közlekedő
14  közlekedő
15  teakonyha
16  előtér
17  könyvtárvezető
18  könyvtárosi szoba
1919  könyvtárosi szoba
20 adattárosi szoba
21  adattárvezetői szoba
22 közlekedő
23 adattári raktár
24 adattári raktár
25  adattári raktár
2626 adattári raktár
27  adattári raktár

9.01 m2
9.01 m2
10.79 m2
10.79 m2
28.82 m2
27.88 m2
46.45 m246.45 m2
3.83 m2
12.05 m2
0.58 m2
5.90 m2
11.40 m2

HELYISÉGLISTA

01  lépcső -4.84-ről
02 lépcső -4.84-ről
03 személy és teherlift
04 személy és teherlift
05 lift előtér
0606 lift előtér
07 könyvtári lépcső
08 m.s. lift
09 lift előtér
10   könyvlift
11   mosdó
12    adminisztráció
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Konferenciaterem
Az új szárny földszintjén kapott helyet, a 
múzeumtól függetlenül, a közönségforgalmi 
zónától leválasztva is működtethető, 200 fős 
terem, saját kiszolgáló helyiségekkel, büfével. 

Előcsarnok
Az épület reprezentatív főbejáratával induló ünAz épület reprezentatív főbejáratával induló ün-
nepélyes térsorozat első, a látogatók fogadását 
szolgáló eleme. Innen az épület teljességgel 
áttekinthető és bejárható, az épület függőleges 
és vízszintes térbeli viszonyai első látásra 
értelmezhetőek, a régi épület kiállításainak 
kezdő és végpontja. Hozzá közvetlenül kapc-
solódnak a közönség kiszolgálásának helyiségei 
(pénztárak, múzeum shop és kávézó), a 
főlépcsők, az aula, az aula galériatere és a belső 
udvar lefedésével keletkező, köztér jellegű 
pihenő udvar és fő múzeumi utca. A Hőgyes 
Endre utcai új bejárat és múzeum kialakításával 
létrejön egy új tengely, a régi mellett, melynek 
végpontjai a régi és új épület előcsarnokai. A két végpontjai a régi és új épület előcsarnokai. A két 
előcsarnok között, az eltérő szintek lépcsős, 
rámpás és felvonós áthidalásával a közönség-
forgalom szabad áramlását tervezzük.

Aula tér, üvegcsarnok
Az bejárati tengely térsorának Az bejárati tengely térsorának 
legjelentősebb, központi eleme. 
Mind önállóan, mind a földszinti 

galériával kiegészülve, az 
árnyékolás és klimatizálás me-
goldásával különleges rendez-
vénytérként használható, kiállí
tás megnyitók, divatbemutatók, 
bálok, koncertek reprezentatív 

helyszíne lehet. 

10.73 m2
24.62 m2
70.54 m2
44.77 m2
19.26 m2
9.12 m2
5.04 m25.04 m2
5.16 m2
16.13 m2
28.61 m2
87.22 m2
45.63 m2
180.56 m2
217.96 m2217.96 m2
13.10 m2

90 mosdó előtér
91  női és férfi mosdók
92 dolgozói lépcsőház
93  közlekedő
94 lift előtér és közlekedő
95  személy és teherlift
9696 IT és el. Kapcs.
97  mosdó
98 előtér és dokumentáló
99 fakonzerváló műhely
100 papír és börrest. műhely
101 lakkrestaurátor műhely
102 kávézó terasz 1 
103103 kávézó terasz 2
104 takarítószer

5.43 m2
17.11 m2
17.31 m2
46.98 m2
106.37 m2
51.06 m2
22.55 m222.55 m2
3.83 m2
22.55 m2
17.82 m2
26.60 m2
26.60 m2
33.18 m2
38.80 m238.80 m2
38.49 m2

75  közlekedő
76  dolgozói autólift
77  nyitott menekülő lépcső
78 előcsarnok (dolgozói)
79  dolgozói lépcsőház
80 közlekedő folyosó
8181  előtér
82 dolgozói és m.s.lift 
83 titkárság
84 előtér
85 főig. helyettesi szoba
86 főig. helyettesi szoba
87 igazgatói titkárság
8888 főigazgatói szoba
89 tárgyaló

127.78 m2
49.97 m2
18.52 m2
0.60 m2
184.28 m2
11.03 m2
9.34 m29.34 m2
18.25 m2
24.10 m2
25.37 m2
222.35 m2
11.18 m2
21.70 m2
48.45 m248.45 m2
11.18 m2

60 könyvtári olvasóteremterem
61  könyvtári különgyűjtemény
62 kutatószoba
63 könyvlift
64 előadótermi foyer
65 büfépult
6666 büfé háttér - raktár
67  ruhatár
68 női mosdó
69  férfi mosdó
70 előadóterem - 196 fő
71  előadói szóba
72  technika - tolmács
7373  teherbeálló
74  teherlift

211.87 m2
109.48 m2
9.11 m2

44.69 m2
141.59 m2
63.45 m2
198.44 m2198.44 m2
55.71 m2
9.11 m2

49.87 m2
3.83 m2
11.37 m2
9.24 m2
4.23 m24.23 m2
53.76 m2

45  kiállítótér
46 kiállítótér
47  IT és elektr. kapcs.
48 kiállítótér
49 kiállítótér
50 kiállítótér
5151  kiállítótér
52  kiállítótér
53  IT és el. kapcs.
54  lépcső - könyvtár
55  m.s. lift
56 előtér - ruhatár
57  m.s. mosdó
5858 mosdó
59  könyvtár folyosó

24.81 m2
23.30 m2
26.83 m2
73.58 m2
24.81 m2
23.82 m2
27.88 m227.88 m2
7.81 m2
7.81 m2
9.72 m2
30.22 m2
17.85 m2
8.12 m2
1169.31 m2
51.05 m2

30 kiállítószinti lépcső
31  előtér
32 liftelőtér
33  főlépcső
34  kiállítószinti lépcső
35  előtér
3636 liftelőtér
37  lépcső
38 lépcső
39  személy és teherlift
40 új múzeumi lépcső és leülő
41  kiállítótér
42 lépcső
4343  kiállítótér
44 kiállítótér

6.70 m2
10.24 m2
4.20 m2
5.81 m2
6.16 m2
1.70 m2
15.81 m215.81 m2
15.81 m2
22.19 m2
5.48 m2
3.82 m2
21.38 m2
10.79 m2
10.79 m210.79 m2
73.58 m2

15  portásszoba
16  előtér
17  m.s. mosdó
18  női mosdó
19  férfi mosdó
20 IT és el. Kapcsoló
2121  információs pult és raktár
22 biztonsági pult és raktár
23 női mosdó
24 pelenkázó
25  m.s. mosdó
26 férfi mosdó
27  teher és személylift
2828 teher és személylift
29 főlépcső

121.37 m2
9.58 m2
4.20 m2
9.02 m2

328,43 m2
247.94 m2
168.168.74 m2
240.54 m2
504.27 m2
325.90 m2
246.12 m2
11.88 m2
155.24 m2
9.34 m29.34 m2

HELYISÉGLISTA
01  bejárati külső tér
02 mozgássérült bejárat
03 mozgássérült lift (fszt, pince)
04 IT fogadó 
05 előtér
0606 pénztárak és találkapont
07 múzeumi utca
08 pihenőkert
09 rendezvénytér
10  kávézó és büfé
11  múzeum shop
12  szélfogó (kocsiáthajtó)
1313  előcsarnok és közlekedő
14  portaszolgálat

FÖLDSZINT ALAPRAJZ M=1:200  ±0,00; (-1.50)
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Átlátások
A fedett udvar  és a A fedett udvar  és a 
fedett aula tér felé a 
kiállítások felöl az át-
látások biztosítottak, 
a folyamatos téri 
tájékozódást és a té-
rézetet t biztosítva..

Európai barokk, klassziciz-
mus és historizmus kiállítása 
(668.79 m2 + 607.09 m2)
Közvetlen kapcsolattal az 
emeleti előcsarnoki publikus 
zónához csatlakozik. Kro-
nologikus elrendezésű ál-
landó kiállítás, amelynek két 
része az emeleti 
előcsarnokon keresztül 
kapcsolódik egymáshoz. A 
kiállítás mindkét eleme 
folyamatos vonalvezetéssel, 
külön bejárattal és kijáratal 
készülhet.  Részben menny-
ezeti hűtést terveztünk

Oktatótermek
Ezen a szinten a régi és új épülEzen a szinten a régi és új épül-
etrész határán helyeztük el az ok-
tatótermeket, és részben az 
ehhez szükséges kiszolgáló terül-
eteket. Közvetlenül kapcsolódik a 
földszinti aulaterekhez a hátsó új 
vertikális közlekedőmagon 
keresztül. A 2. emeleten felette 
további oktatási egységet helyez-
tünk el, ezzel kialakítva az okta-
tási épületegységet. Közeli kapc-
solatban van a konferenciatermi 
zónával is. Helyzete a fedett ud-
varba belógó pihenó info galéri
ához is kapcsolja.

Hivatali szárny
Az első szinten a az ötvös, üveg és bútor Az első szinten a az ötvös, üveg és bútor 
gyűjteményi osztályok helyiségei és a regisz-
trációs és kiállításszervezés irodái találhatóak 70 
m2-es önálló egységekben.. Saját liftmagok és 
lépcsőházak biztosítják a nem kevert forgalom 
létrejöttét. Az egységekhez tartozó raktárak töm-
bösítve a -4.97 szinten lévő pincei részben kerül
tek elhelyezésre, közvetlen lifttel,lépcsőházzal az 
egységek felé.A szinten helyeztük el a fa-
konzerváló és méregraktár is.  A szintről biztosí-
tott az átjárás a kiállítóterek felé is.

Kelet-Ázsia művészete
A +3.00 és +6.90 szinteken az új épületrészA +3.00 és +6.90 szinteken az új épületrész-
ben kap helyet. A földszinti  előcsarnokból az 
új vertikális közlekedőmagon keresztül 
érhető el. A kiállítás két szintje belső 
lépcsővel közvetlen kapcsolatot is kap. A zárt 
dobozként kialakított terek ideálisak a 
műtárgyvédelem és a megvilágíthatóság 
szempontjaiból is. Egyik szintje kapcsolódik szempontjaiból is. Egyik szintje kapcsolódik 
az irodai blokk felé is. Üzemi megközelítése 2 
felvonóval is biztosítható.

Szecesszió (789.34 m2)
Az előcsarnok emeleti exluzív galériáján kap Az előcsarnok emeleti exluzív galériáján kap 
helyet, közvetlen bejárattal az emeleti 
előcsarnokhoz, és mellékbejárattal az új Hőgyes 
utcai vertikális közlekedőzónához is. Patkó alakú 
elrendezésével ideális vonalvezetéssel al-
akítható ki, külöm be és kijárattal. Mennyezeti 
hűtést csak a stukkókkal nem borított részein 
terveztünk. Árnyékolására csak a két kerti oldaterveztünk. Árnyékolására csak a két kerti olda-
lán van szükség, a fedett udvari oldal át-
láthatóságot biztosit az épület nagyterei felé.

48.50 m2
9.72 m2
27.05 m2
14.12  m2
2.78 m2
576.18 m2
14.87 m214.87 m2
10.34 m2
10.34 m2
17.93 m2
36.80 m2

KIÁLLÍTÓSZINT (+3.00)

01  közlekedő
02 személy és teherlift
03 lépcső
04 m.s. mosdó előtérrel
05 IT és el. kapcs.
0606 kiállítótér
07 belső lépcső
08 női mosdó
09 férfi mosdó
10  nyitott lépcsőház
11  gépészet

22.72 m2
25.55 m2
7.67 m2
20.87 m2
4.70 m2
29.18 m2
10.53 m210.53 m2
4.93 m2
4.78 m2

73  titkárság
74   szervezési osztály
75  teakonyha
76  lift előtér
77  előtér
78 fakonzerváló
7979  méregraktár
80 mosdó
81  IT és el. kapcs.

25.57 m2
18.65 m2
5.74 m2
19.89 m2
29.69 m2
20.22 m2
5.5.74 m2
10.54 m2
24.62 m2
51.60 m2
9.12 m2
43.66 m2
24.33 m2
10.11 m210.11 m2
31.06 m2

58 múzeológus - üveg/kerámia
59  főosztályvezetői szoba
60 teakonyha
61  közösségi tér - bútorgyüjt.
62 múzeológusok - bútor
63 főosztályvezetői szoba
6464 teakonyha
65 mosdó előtér
66 mosdók
67  lépcsőtér
68 személy és teherlift
69  közlekedő
70 előtér - reg. és kiáll. szerv.
7171  tárgyaló
72  szervezési osztály

36.80 m2
84.93 m2
44.28 m2
8.20 m2
5.23 m2
21.54 m2
77.90 m277.90 m2
74.03 m2
3.83 m2
91.52 m2
16.03 m2
22.75 m2
18.21 m2
5.5.74 m2
17.55 m2

43  gépészet
44 tanterem
45  közlekedő
46 raktár
47  előtér
48 tanári szoba
4949 osztható tanterem
50 lépcsőtér
51  m.s. személy lift
52  közlekedő
23 közösségi tér - ötvös gyüjt.
54  muzeológusok - ötvös
55  főosztályvezetői szoba
5656 teakonyha
57  közösségi tér - kerámia/üveg

24.36 m2
57.13 m2
147.29 m2
83.15 m2
72.91 m2
114.04 m2
56.16 m256.16 m2
76.41 m2
214.51 m2
789.34 m2
576.18 m2
14.81 m2
10.34 m2
10.34 m210.34 m2
17.93 m2

28 kiállítótér
29 kiállítótér
30 kiállítótér
31  kiállítótér
32 kiállítótér
33  kiállítótér
3434  kiállítótér
35  kiállítótér
36 díszterem - hangszerkiállítás
37  kiállítótér - szecesszió
38 kiállítótér
39  belső lépcső
40 női mosdók
4141  férfi mosdók
42 nyitott lépcsőház

7.38 m2
11.15 m2
77.39 m2
31.79 m2
9.72 m2
13.96 m2
2.78 m22.78 m2
14.68 m2
25.62 m2
209.91 m2
28.25 m2
108.25 m2
78.00 m2
95.62 m295.62 m2
98.78 m2

13  lépcső
14  lépcső
15  közlekedő
16  lépcső
17  lift  
18  m.s. mosdó előtérrel
1919  IT és el. kapcs.
20 pihenő és info galéria
21  kiállítótér
22 kiállítótér
23 kiállítótér - sümegi könyvtár
24 kiállítótér
25  kiállítótér
2626 kiállítótér
27  kiállítótér

73.58 m2
73.58 m2
354.25 m2
10.79 m2
10.79 m2
13.74 m2
10.89 m210.89 m2
19.75 m2
9.65 m2
19.55 m2
9.20 m2
7.38 m2

HELYISÉGLISTA

1  főlépcső
2  főlépcső
3  galéria - előcsarnok
4  személy és teherlift
5  személy és teherlift
66  lift előtér
7  lift előtér
8  férfi mosdók
9  IT és el. kapcs.
10  női mosdók
11  IT és el. kapcs.
12  lépcső

1. EMELET ALAPRAJZ M=1:200  +6.00; (+3.00; +6.90)
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XX. századi modern gyűjtemény  (591.03 m2)
A +10.80 szinteken az új épületszárnyban A +10.80 szinteken az új épületszárnyban 
kap helyet. A földszinti  előcsarnokból az új 
vertikális közlekedőmagon keresztül érhető 
el. A zárt dobozként kialakított terek ideáli-
sak a műtárgyvédelem és a megvi-
lágíthatóság szempontjaiból is. Kapcsolódik 
az irodai blokk felé is. Üzemi megközelítése 
2 felvonóval is biztosítható. Csatlakozik a 
+12.00 szinten a Hőgyes utcai folyosón át a 
meglévő főlépcsőház felé is.

Köztes emelet - Kortárs design és 
divat alsó kiállítótere (570.00 m2)
A kétszintes kiállítóterület alsó szA kétszintes kiállítóterület alsó sz-
intje a +15.00 szinten az új beépítés-

ben. Analóg módon kialakítva a 
K.Á.M.M. kétszintes kiállítótereivel. 

Közvetlen lépcsővel is kapcsolódik a 
felette lévő kiállítóterületéhez. Kapc-
solattal a földszinti előcsarnok felé 

Oktatótermek
Folytatva az első emeleti okFolytatva az első emeleti ok-
tatóblokkot, a régi és új épül-
etrész határán elhelyeztünk két 
oktatói irodát és két kis 
oktató-műhely termet. Köz-
vetlenül kapcsolódik a földszinti 
aulaterekhez a hátsó új vertikális 
közlekedőmagon keresztül. Közeli 
kapcsolatban van a konferencia-
termi  zónával is. Helyzete a 
fedett udvarba belógó pihenő info 
galériához is kapcsolja.

48.50 m2
9.72 m2
27.05 m2
14.12  m2
2.78 m2

570.00 m2
14.87 m214.87 m2
10.34 m2
10.34 m2

KIÁLLÍTÓ SZINT (+15.00)

1 közlekedő
2 személy és teherlift
3 lépcső
4 m.s. mosdó előtérrel
5 IT és el. kapcs.
66 kiállítótér
7 belső lépcső
8 női mosdó
9 férfi mosdó

37.72 m2
45.92 m2
47.28 m2
4.93 m2
4.78 m2

73  kerámia restaurátor
74  szőnyeg restaurátor
75  szőnyeg restaurátor
76  mosdó
77  IT és el. kapcs.

16.35 m2
20.08 m2
27.50 m2
6.12 m2
19.07 m2
21.02 m2
27.50 m227.50 m2
7.91 m2
10.54 m2
22.69  m2
51.67 m2
46.45 m2
9.12 m2
21.20 m221.20 m2
50.04 m2

58 közösségi tér - Kámm
59  főosztály vezetői iroda
60 muzeológusok
61  teakonyha
62 közösségi tér - textil, viselet
63 főosztály vezetői iroda
6464 múzeológusok
65 teakonyha
66 mosdó előtér
67  mosdók
68 lépcsőtér
69  közlekedő
70 személy és teherlift
7171  lift előtér
72  kerámia restaurátor

10.85 m2
17.93 m2
36.80 m2
11.49 m2
9.12 m2
9.12 m2
37.64 m237.64 m2
51.45 m2
74.03 m2
3.83 m2
90.66 m2
21.15 m2
17.15 m2
24.42 m224.42 m2
6.13 m2

43  férfi mosdó 
44 külső lépcső
45  gépészet
46 előtér és teakonyha
47  oktatási admin. Iroda
48 oktatásvezetői iroda
4949 oktató műhely
50 oktató műhely
51  lépcsőtér
52  m. s. lift
53  közlekedő
54  közösségi tér - Design gyüjt.
55  főosztály vezetói iroda
5656 muzeológusok
57  teakonyha

52.67 m2
33.46 m2
9.95 m2
174.14 m2
25.80 m2
10.39 m2
64.62 m264.62 m2
108.72 m2
85.04 m2
54.64 m2
83.84 m2
682.80 m2
224.68 m2
591.03 m2591.03 m2
10.85 m2

28 látványraktár
29 látványraktár
30 látványraktár
31  látványraktár
32 látványraktár
33  látványraktár
3434  látványraktár
35  látványraktár
36 látványraktár
37  látványraktár
38 látványraktár
39  kiállítótér - szőnyeg/iszlám
40 kiállítótér - Lechner kiáll.
4141  kiállítótér - 20. század
42 női mosdó

73.80 m2
9.72 m2
28.12 m2
14.03 m2
2.78 m2
19.60 m2
11.15 m211.15 m2
30.79 m2
24.09 m2
241.32 m2
52.07 m2
69.77 m2
73.73 m2
51.71 m251.71 m2
84.37 m2

13  közlekedő - lift előtér
14  személy és teherlift
15  lépcsőtér
16  m.s. mosdó előtérrel
17  IT és el. Kapcs.
18  pihenő és info galéria
1919  lépcső
20 látványraktár és info
21  látványraktár
22 látványraktár
23 látványraktár
24 látványraktár
25  látványraktár
2626 látványraktár
27  látványraktár

73.58 m2
73.58 m2
354.25 m2
10.79 m2
22.10 m2
10.79 m2
22.05 m222.05 m2
19.75 m2
9.68 m2
19.66 m2
9.65 m2

206.54 m2

HELYISÉGLISTA

01  főlépcső
02 főlépcső
03 galéria - előcsarnok
04 személy és teherlift
05 lift előtér
0606 személy és teherlift
07 lift előtér
08 férfi mosdók
09 IT és el. kapcs.
10  női mosdók
11  IT és el. kapcs.
12  közlekedő

2. EMELET ALAPRAJZ M=1:200  +12.00; (+10.80; +15.00)
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235.75 m2
124.34 m2
124.34 m2
134.94 m2
754.05 m2

28 gépészeti helyiség
29 lépcső és előtér
30 székraktár és liftelőtér
31  kiállító terasz
32 rendezvény terasz

85.17 m2
149.51 m2
61.60 m2
44.17 m2
27.68 m2
3.03 m2
4.48 m24.48 m2
15.21 m2
11.73 m3
20.74 m4
77.75 m2
43.83 m2
10.22 m2
26.00 m226.00 m2
74.10 m2

13  gépészeti helyiség
14  gépészeti helyiség
15  lépcsőtér és közlekedő
16  kölekedő
17  lift előtér
18  előtér  
1919  mosdó
20 restaurátor öltöző
21  vegyszer raktár
22 taakonyha
23 textil rest. műhely
24 textil rest. műhely és mosó
25  fotós iroda
2626 digitális műterem
27  fotó műterem

106.80 m2
20.44 m2
32.33 m2
3.67 m2
1.85 m2

367.60 m2
 12.37 m2 12.37 m2
86.97 m2
58.23 m2
47.39 m2
29.50 m2
74.40 m2

HELYISÉGLISTA

01  lépcső és közlekedő
02 elosztótér
03 közlekedő
04 m.s. mosdó
05 IT és el. Kapcsoló
0606 kortárs design/divat - kiáll.
07 belső lépcsőtér
08 látványraktár
09 látványraktár
10  látványraktár - oktatóműhely
11  látványraktár - oktatóműhely
12  gépészeti közlekedő

Tetőteraszok
Mind a meglévő, mind az újonnan az aula Mind a meglévő, mind az újonnan az aula 
galéria felett épített új szint tetejét járható 
teraszként kívánjuk használni. Ideális lenne 
u.n. tetőtúrák szervezése,erős építészeti  ér-
téket közvetítve a látogatók felé. A teraszok 
mind kiállító-területként, mind rendezvé-
nyterületként hasznosíthatóak, és jelentős 
többletértékkel bírnak. A főlépcsőház máso-
dik szintjét  modern építészeti eszközöket 
használva felfuttatnánk a tetőtérbe, ott kial-

akítva fogadóterületet ehhez. A liftek is 
elérhetik a teraszszintet, valamint az új 
Hőgyes utcai vertikális közlekedőről is 

elérhető a teraszterület, az optimális mozgási 
lehetőséget biztosítva.

Kortárs design és divat fölső kiállítótere 
(367.60 m2 m2 – összesen 937.6 m2)
A kétszintes kiállítóterület fölső szintje a A kétszintes kiállítóterület fölső szintje a 
+18.45 szinten az új beépítésben. Tetőtéri 
geometriája miatt lényegesen magasabb mint 
az alsóbb szintek, ez kiállítás-rendezési előny 
is lehet. Közvetlen kapcsolattal a földszinti 
előcsarnok felé az új Hőgyes utcai vertikális 
közlekedőn keresztül. A zárt dobozként kial-
akított terek ideálisak a műtárgyvédelem és a akított terek ideálisak a műtárgyvédelem és a 
megvilágíthatóság szempontjaiból is. Kapc-
solódik az irodai blokk felé is. Üzemi megkö-
zelítése 2 felvonóval is biztosítható. Csatla-
kozik a +17.47 m szinten az irodablokk felé. 
Közvetlen lépcsővel is kapcsolódik a felette 
lévő kiállítóterületéhez. 

Látogatható raktárak (222.09 m2, 
összesen 1553.23 m2))

A második emeleten lévő nagy A második emeleten lévő nagy 
területek mellett, a harmadik szinten 
a tetőtéri meglévő beépítések terül-
etén további látogatható raktárakat 
alakítunk ki. Ide javasoljuk tenni a 
foglalkozások helyszíneit, az alatta 
lévő oktatói blokkhoz kapcsolódva. 
A födémeket megerősítjük amennyA födémeket megerősítjük amenny-
iben szükséges, bár a nagy terheket 
mi a második szintre telepítenénk. 
Megközelíthető az új előcsarnoki 
vertikális közlekedőmag felöl is. 

Hivatali szárny
A restaurátor műhelyek közül a 
textil osztály kerül a szintre, vala-
mint az osztályokhoz tartozó 
fotóműtermi egység.
Itt adjuk meg a restaurátor blok-
khoz tartozó öltöző és teakonyha 
egységeit. Saját liftmag és 
lépcsőház biztosítja a nem kevert 
forgalom létrejöttét. Az egysé-
ghez tartozó raktárak tömbösítve 
a -4.97 szinten lévő pincei rész
ben kerültek elhelyezésre, köz-
vetlen lifttel,lépcsőházzal az egy-
ségek felé. A szintről biztosított 
az átjárás a kiállítóterek felé is.

Gépészeti területek
A Hőgyes és a Kinizsi utcák A Hőgyes és a Kinizsi utcák 
felöl is a tetőtér beépített ill. 

jelenleg nem beépített részein 
is elhelyezünk gépészeti 
területeket. Az Új épület 

telekhatáron álló gépészeti 
tömbje és a pincei központi 
terület alatti gépészet mellett terület alatti gépészet mellett 
ez a két terület kerül bev-
onásra mint gépészeti 

egység. Ezzel a dierenciált 
nem tömbösített gépészeti el-
helyezéssel jól biztosítható az 
ütemezéssel építendő épület 
folyamatos és korszerű gé-

pészeti kialakítása.

3. EMELET ALAPRAJZ M=1:200  +17.50 (+18.45)
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HOSSZMETSZET

KERESZTMETSZET

METSZET AZ UDVARON KERESZTÜL

METSZETEK M=1:200
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Új üvegtető a meglévő, eredeti ál-
lapotban helyreállított tető fölött. 
Automatikusan működ- tetett 

árnyékoló, szellőztető zsalus rend-
szerben, acél tartó- szerkezettel az 

új vasbeton emeletre terhelve

Új kiállítószint (szőnyeg és iszlám 
gyűjtemény) hőszigetelt vasbeton 
héjszerkezettel, pirogránit lamellás 
homlokzattal. Nyílások csak az 
üvegtető felé nyílnak, így indirekt - 
árnyékolt fény jut a kiállításra, il-
letve a műemléki tető is vizsgálható

Tetőterasz “tetőtúrák” 
és rendezvények 
lebonyolítására

Mázas pirogránit elemekből 
és horganyzott acélrácsból 
összeállított színes lamellás 
homlokzati héj



HŐGYES E UTCAI HOMLOKZAT

Kiállítás megnyitó tere

Nagyméretű műtárgyak kiállítására alNagyméretű műtárgyak kiállítására al-
kalmas terület, lebegő belógatott tárg-
yak esetére ideális kiállítótér lehet, 
akár a fedett udvarral összekapcsolva 
is. A kávézó háttérként üzemelhet a 
megnyitók alatt.

KÖZPONTI AULAÉPÜLET UDVARI OLDALHOMLOKZATA

HOMLOKZATOK M=1:200
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