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Aerozone Europolis Park Budapest
Ferihegyi Reptér, Terminal 1, logisztikai park

location of the project site
a tervezési terület helyszíne

_location_The 6.2 ha site is located on the outskirts of
the town of Vecsés, in a commercial/industrial district
in the vicinity of Ferihegy Airport. It can be accessed
from a main road, Széchenyi út, and is bordered along
its length by two private roads, and separated from a
residential area by a wooded green belt.
_project_The aim of the project is to construct a high
quality logistical centre, composing several independent warehouse units for rent and their accompanying
logistical infrastructure. Each fire compartment unit (up
to 3200 m2) is designed to be divided into two or more
parts according to the requirements of the tenants. The
smallest independently functioning unit available would
have an area of 800 m2, equipped with its own toilets
and office area.
_layout_The site is connected to a main road, Széchenyi
út, on its north-west edge. The single block building is
situated in the centre of the site, and is circled by a
one-way, hard topped road leading from the main entrance. Along the length of the building the road widens
at each loading entrance to form docking bays to accommodate heavy goods vehicles, with adjoining car
parking spaces.
The majority of the facilities serving the building as a
whole (reception, bank, snack bar, driver’s rest area,
service office) are housed in the main block facing the
entrance

warehouse _ Ferihegy Airport, Terminal 1
raktárépület _ Ferihegyi reptér, 1-es Terminál

Entrance from Széchenyi utca
bejárat a Széchenyi utca felöl

_helyszín_A 6,2 ha tervezési terület Vecsés város külterületén, a Ferihegyi Repülőtér szomszédságában
kereskedelmi-gazdasági övezetében található. Megközelítése a Széchenyi út felöl lehetséges, két hosszoldalán magánutak határolják, a lakóövezettől fásított zöld
védősáv választja el.
_program_A projekt célja a telekre egy olyan, magas minőségi elvárásokat kielégítő logisztikai központ építése, mely több kisebb, önállóan bérbeadható
raktáregységből, valamint a raktározási tevékenység
igényelte egyéb funkciókból áll. Valamennyi – egy
tűzszakasznyi méretű egység (∼3200 m2) – úgy lett
megtervezve, hogy az a mindenkori bérlői igények
szerint rugalmasan két, vagy akár több részre osztható
legyen. A legkisebb önállóan működő egység így 800
m2 lehet, mely saját szociális helyiségekkel és irodablokkal rendelkezik.
_telepítés_A telek közúttal való kapcsolata az Északnyugati oldalon, a Széchenyi út felé található. Az épület
egybefüggő tömbje a telek közepén helyezkedik el, melyet a bejárattól kiindulva szilárd burkolatú, egyirányú
út vesz körbe. Az út az épület két hosszoldalán, a rakodókapuk és bejáratok előtti területen a tehergépkocsik manőverezésére szolgáló dokkolóudvarrá szélesedik, valamint személygépkocsi-parkolók fűződnek rá.
Az épület egészét kiszolgáló funkciók nagy része (porta, bank, büfé, sofőr pihenő, üzemeltetési iroda) a bejárat felöl található fejépületben.

main building
fő épölet

_building_The main hall has an area of 24 000 m2 and
is composed of 7 warehouse units of 3200m2, each of
which can further be divided in four, as well as an organically integrated main block. Apart from the warehouse are each unit also has its own toilets, service
areas and a mezzanine office area above the loading
area, with an area of 15% of the ground surface area.
Each unit is equipped with 3 loading bays constructed
to the specifications of the current tenant.
_ground floor_Large span (4x17.45 m) ground floor
warehouse halls, 10 m in height, constructed of prefrabricated concrete elements. A docking and loading
area is located along the two lengths of the hall, having
a clear height of 4.5m, above which is located the mezzanine office space. The warehouse building is divided
into 28 warehouse units each with a floor space of 780
m2 gross (2 unit 900 m2) – that is the leasable area of
each unit. One stairwell serves every two warehouse
units, connecting the warehouse floor and the mezzanine office area. Service areas are located next to the
stairwells – toilets and heated lounge.
_mezzanine level_A mezzanine above the loading area
houses offices and supporting infrastructure (kitchenette, utility area and corridor). The mezzanine level offices together with the warehouse area comprise one
fire compartment.
_main block_This area comprises a separate fire compartment, and houses the following facilities: drivers’
rest area, reception area, building supervisors, operations office, banking facilities, snack bar and canteen
area, office.

warehouse area, clear interior height 10 m
raktározás, tiszta belmagasság 10 m

28 single-connectable units _ 1 unit wh area 800 m2
28 összekapcsolható egység _ 1 egység 800 m2

_épület_A 24 000 m2 alapterületű csarnok 7 db (3200
m2), egyenként további négy részre bontható egységből,
valamint az ezekhez szervesen kapcsolódó fejépületből
áll. Valamennyi egység raktározási területén kívül rendelkezik a szükséges szociális és kiszolgáló helyiségekkel, valamint az alapterület 15 %-át kitevő, a dokkolótér fölé nyúló mezzanine irodával. A csarnok áruval
való feltöltése egységenként 3 db, a leendő bérlők igényeinek megfelelően kiépített dokkolókapun keresztül
történik.
_földszint_Nagyfesztávolságú (14*17,45 m) földszintes
csarnok, 10 m tiszta belmagassággal, előregyártott vasbeton szerkezettel. A földszintes csarnok két hosszoldalán található a dokkolási-rakodási zóna, melynek
tiszta belmagassága 4,5 m, efelett helyezkednek el a
mezzanine irodák.
A csarnoképület 28 darab, egyenként bruttó 780 m2 (2.
unit 900 m2) alapterületű raktáregységre oszlik – ekkora
az egy kibérelhető alapegység (unit). Két egységhez
összevontan tartozik egy lépcsőház, mely biztosítja a
földszint és a mezzanine szint közötti vertikális közlekedést. A lépcsőház mellett találhatóak a szociális helyiségek – mosdó és melegedőhelyiség.
_mezzanine szint_A rakodózóna feletti galériaszinten
irodák kapnak helyet, a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségekkel (teakonyha, vizes helyiségek, közlekedő).
A mezzanine irodák a hozzájuk tartozó raktárterülettel
egy tűzszakaszt képeznek.
_fejépület_A raktárépülettől külön tűzszakaszt képez, itt
kapnak helyet a következő funkciók: sofőr pihenő, porta, épületfelügyelet, üzemeltetési iroda, bankfiók, büfé
fogyasztótérrel, iroda
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