
reload építészstúdió



„Szeretünk tervezni, 
egyszerűen azért, 

mert ez a szenvedélyünk!” 

Kezdhetnénk ezzel: „eltökélt szándékunk, hogy szaktu-
dásunkkal és tapasztalatunkkal, megrendelőinknek a leg-
jobb tervezési szolgáltatást nyújtsuk a lehető legmaga-
sabb színvonalon. Ami Önnek fontos, az nekünk is az. …” 

Mindezzel egyetértünk ugyan, de mi mégsem szeretjük 
a közhelyes és unalomig ismételt kliséket, az elcsépelt 
sablonokat! Egy ötlettelen, de gazdaságos épület szá-
munkra még nem jelent igazi sikert! Nálunk az építészet 
és a tervezés nem merül ki egy elnyűtt klisé, egy univer-
zális gondolatmenet alkalmazásában!
 
Mi, egész másként gondolunk az építészetre!  
 
2x10 év tervezési tapasztalat, az elmúlt 3 év alatt 
megtervezett több mint 3000m2 lakó-, és több, mint 
25000m2    ipari épület, több mint 45 megszerzett 
építési engedély után, mi már tudjuk, hogy az elhatá-
rozás, hogy értékeket teremtsünk nem csak annyi, hogy 
építünk valamit! Megteremteni egy új életteret nem csu-
pán gazdaságossági és esztétikai kérdés, jóval több an-
nál; egy lehetőség, ahol megmutathatod, hogy ki vagy!   
 
Egy fenntartható, hasznos és kreatív épület megalkotá-
sához elsősorban jó ÖTLET és ELHATÁROZÁS kell. Fon-
tos a tervező és megbízó közötti értő figyelem és intel-
ligens kooperáció kialakítása, legyen szó magán vagy 
fejlesztői beruházásról, lakó vagy ipari, kulturális vagy 
középület tervezéséről. Mi a reloadnál ebben az együtt-
működésben hiszünk! 
 
Valljuk a „…a te építészeted, a te arcod…” vezérel-
vet; hisszük, hogy az építészet által megmutathatod azt, 
aki vagy.

Sikerként éljük meg, egy olyan épület létrehozását, mely 
ötletes és gazdaságos is egyben! Amely különleges-
ségével, kellemes arányaival, változó hangulataival, a 
megfelelő időben tárulkozik fel.
 
A reload egy lehetőség! Lehetőség vagyunk azoknak 
a vállalkozó szellemű magán vagy vállalati beruházók-
nak, akik az álmaikat egy olyan csapattal együtt akarják 
elérni, akiktől értő figyelmet, profi szaktudást és friss 
szemléletet,  valamint a tervezési iráni lelkesedést és 
szenvedélyt várnak el! Lehetőség azoknak, akik az épí-
tészet terepén is sikeresek akarnak lenni! 

Ösztönöz minket, ha megismerhetünk téged, ha megért-
hetjük, hogy mit-miért szeretnél, ha a modern technika 
és művészet keresztezésével a semmiből, olyan értéket 
teremthetünk számodra, amely segít neked a célod el-
érésben. Legyen szó egy otthonról vagy profitorientált 
beruházásról! 

Rátalálni, megismerni, megvalósítani, ezek hajtanak 
bennünket!

De az igazi siker mégis az, ha a tervezés folyamán a 
te szemedben is látjuk a lelkesedést és a büszkeséget, 
amit a terveink jelentenek számodra, ha a közös munka 
végén azt mondod,hogy megérte a reload-ot választani!

A reload csapattársad szeretne lenni az úton. Az úton, 
ahol a gondolataink ha találkoznak, csakis a legjobbat 
eredményezhetik, egy fenntartható, hasznos és kreatív 
épület megteremtését! 

Mert abban biztos lehetsz, hogy nekünk is csak a 
legjobb lesz elég jó!
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#lebegés
#stay strong



nettó alapterület [m2]
125+133

2014.

137+141

hőszivattyú, napkollektor, napelem

468 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

Üröm, Rókahegyen terveztük ezt a 
kétgenerációs családi házat, amely két, 
egyenként kb. 120m2-es alapterületű 
lakásból áll. A két épület egymáshoz képest 
eltolással terveztük annak érdekében, 
hogy mindkét lakás terasza  szeparáltan 
használható legyen. Az épület üvegfalaival 
a budai hegyek irányába fordul, hiszen 
az építési telek -az adottságai miatt- 
örökpanorámás.
Mindkét lakásegység a nyugati illetve a 
keleti oldalon saját kerttel rendelkezik, 
mely  közvetlenül kapcsolódik  az étkező-
nappali együtteséhez.
A lakások három szoba + nappali 
kialakításúak, ahol a szülői háló a nappali 
felett kapott  helyet, kilátással a völgyre.

kétlakásos 
családi ház, üröm









#mozgalmas
#be well-rounded



nettó alapterület [m2]
432+870

2014.

890 +1090

kondenzációs gázkazás, RoofTop

134 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

2014-ben kaptuk a megbízást az aromákat 
gyártó Food Base Kft.-től, hogy tervezzük 
meg új gödöllői raktárcsarnokukat és 
irodaházukat  és ez utóbbihoz készítsünk 
komplett belsőépítészeti terveket is. 
Az egyszerű, letisztult tömeget a 
szalagablakok üvegtáblái között, random 
elrendezésben megjelenő színes panelekkel 
tettük játékossá. 
Az épületben elhelyezett funkciókat egy 
3 szint magas átrium választja ketté, 
melyben a recepciós pult és lange bútorok 
kaptak helyet. Ezt a nagy belmagasságú 
teret az egyes funkciókat összekötő  
hidak, valamint a hatalmas függesztett 
egyedi gyártású gyűrűlámpák teszik még 
izgalmasabbá. 

irodaház, 
gödöllő





MUNKA CÍME

Decus antris entum hos novideferus, crissena, 
Cuppl. Ad con dienatu iam sim aus, conirivivid 
contur que ad faccis in teatente, estod fue 
adhus aude potium rei potis suludam morum 
mortest raribultum aves fac re consimpora ius, 
ca meisseniu caetil hil hac vita, quid conit. Nu 
intemo mo tustussena, nessimis, nessuliam. 
Nocri, et Cuperris nirmissis, quiteribenam alia-
equam pernitem inat dies non teriden reissed 
pra perescem ses virissu nuncerv idesimiliis 
constam prorum, con se eortiu meis, nonsulv 
irmantumus orum ficastrei si inatum quostia 
num te maiorum ego veris acruntiu molium 
essignari te vastiliura simplii pritim tatio etrunu 
supimenimus. Egeris erei scertem dent. Saturs

nettó alapterület [m2]

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]





#adaptív
#be flexible



társasház,
budapest xi.
A tervezési terület Budapest XI. kerületében 
a Sas-hegytől délnyugatra, Gazdagréttől 
keletre, a Sasad lejtőjén található. 
 A majdnem zárt, mindössze egy 
irányban nyitott keretes beépítésű 
épület több oldalfolyosós épülettömeg 
összekapcsolásával alakult ki. Az 
összeköttetést a közlekedők, lépcsőházak 
biztosítják. A nagyobb, összefüggő 
homlokzati felületeket a fiókszerűen kiugró 
erkélyek, a közlekedők üvegfelületei 
tagolják.
A ház formavilágát a modern tömegalakítás 
jellemzi. A délnyugati utcai homlokzaton 
kiugró „monitor” ablakok egyedi arculatot 
adnak az épületnek. A több helyen 
(erkélyeken, falfelületeken) megjelenő 
felületkezelt nagytáblás faburkolat 
alkalmazásával érdekes hangsúlyok, 
homlokzati harmónia alakult ki.
Az épület 38 lakást foglal magába.

nettó alapterület [m2]
3986

2007

4690

központi fűtés

n.a.

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

 





#változatos
#variance



irodaház,
budapest

Hochtief Developement Ingatlanfejlesztő 
megbízásából feladatunk egy bérirodaház 
tanulmány és vázlatterveinek, valamint 
a hozzá tartozó területkimutatások 
elkészítése volt Budapesti Váci úton. 
Az épület tömegalakításának koncepciója 
szerint - megegyezően a várostervezők 
igényével- a főhomlokzat felől egyrészt 
a lakóház alacsonyabb, másrészt a 
szomszédos irodaház magasabb tömegéhez 
igazítottuk az épületünk tömegét. A 
kisebb mellékutcákkal párhuzamosan a 
főhomlokzat magas pontjai a csatlakozó 
párkányokhoz lépcsőznek. Az épület 
dinamikusan változó magasságú tömegével 
mintegy lezártuk a városi tömb főút 
felőli oldalát, ugyanakkor megoldottuk 
a szomszédos változó magasságú épített 
környezethez való alkalmazkodást is.

nettó alapterület [m2]
7390

2011.

8640 N.A.

tervezés éve

bruttó alapterület [m2] bruttó bekerülési költség [Ft/m2]





#nyugalom
#feel the nature



nettó alapterület [m2]
490

2015.

550

hőszivattyú, napkollektor, napelem

390 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

Mogyoród, Lake-Forest lakóparkba 
terveztük ezt a családi házat, melynek 
alapkoncepciója az volt, hogy egy, az utca 
felé zárt, a kert felé pedig nyitott, a kerti tó 
köré szerveződő lakó-, és élettér alakuljon 
ki, modern, tagolt stílussal párosítva.
Az emeletre az alapvető lakófunkcióktól  
(három szoba, nappali, étkező, konyha, 
dolgozószoba) elkülönítve, játszó illetve 
dolgozó terek kerültek.
A földszinten, a családi tértől elválasztva 
helyet kap egy önálló apartman is, mely 
alkalmas lehet vendégek fogadására.
Az épület anyaghasználatára jellemző 
az egyszerű, fehér vakolat helyenként 
kőburkolattal, az emeleten pedig 
antracitszürke fémlemez borítás. 

családi ház,
mogyoród





#otthonos
#be homey



nettó alapterület [m2]
240

2015.

305

hőszivattyú

250 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

Budapest-Zuglóba terveztük ezt a 
háromszintes családi házat, mely a 
pinceszinten tárolót és kétállásos garázst, 
a földszinten a nappali helyiségeket, az 
emeleten pedig három hálószobát foglal 
magában.
A megrendelő kérésének eleget téve 
próbáltunk modern, mai formát kölcsönözni 
egy angolszász ihletettségű, ikres beépítésű 
családi háznak. A hagyományos anyagok, 
mint a tégla, fehér vakolat és fémlemez 
fedés alkalmazásával egy fiatalos, egyedi 
házat sikerült létrehoznunk a kétgyermekes 
házaspárnak.
A projekt egészére jellemző volt a 
folyamatos költségkövető tervezés, a 
vázlattervtől kezdve, az engedélyezési 
terveken át, egészen a kiviteli tervekig.

családi ház, 
budapest



#könnyed
#worry less



nettó alapterület [m2]
237

2014.

284

hőszivattyú, napelem

364 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

Az építtető Üröm, Rókahegyen vásárolta 
ezt az igen meredek lejtésű telket, mely 
a budai hegyekre örökpanorámával 
rendelkezik.
A telek adottságai miatt az épületet a telek 
legmagasabb pontján fekvő sík területen 
helyeztük el. A tulajdonos elvárása 
az volt, hogy a panoráma irányába 
megnyíló épületet tervezzünk úgy, hogy 
mindeközben az út felől zárt hatást keltő 
tömeget alakítsunk ki. 
A tervezett épület a konzolos kialakítás 
miatt szinte lebeg a sziklás terület felett. A 
földszinti étkező-nappali valamint konyha 
tereit nagy üvegfelülettel nyitottuk meg a 
völgy felé.
Az emelet, kiugró tömege által fedett és aa 
nappali-étkező zónához kapcsolódó külső 
tér pedig egy fedett-nyitott pihenőt hoz 
létre, mely átmeneti térként funkcionál, 
megteremtve a kapcsolatot az épületbelső 
és a külső tér között.

családi ház,
üröm









#elegáns
#love always



nettó alapterület [m2]
95

2011.

114 n.a.

építés éve

bruttó alapterület [m2] bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

luxuslakások, 
bécs
A luxuslakások a Schönbrunn-i kastély 
szomszádságában felújításra kerülő 
klasszicista lakóházban valósultak meg 
2011 őszén.
Összesen öt lakást alakított ki az osztrák-
orosz befektetőcsoport, amely lakások 
belső tereinek kialakítására a reload-ot 
kérték fel.
A befektetővel közösen a belsőépítészeti 
koncepciót és a felhasznált anyagok listáját 
úgy határoztuk meg, hogy a mai kornak 
megfelelő, letisztult modern lakásbelsőket 
tudjunk létehozni.
Ezen igénynek megfelelően így a 
belső terekben felsőkategóriás, luxus  
anyagokat használtunk, úgymint selyem, 
rozsdáslemez, tömör fa , lakkozott felületek. 





#fenntartható
#build faith



nettó alapterület [m2]
163

2013.

209

napelem, napkollektor

353 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

családi ház,
ausztria
Az ausztriai Heinburg an der Donau   
városkába tervezett családi házunkat 
„alacsony-energiás ház” elvek 
szerint terveztük,  mely így optimális 
energiafelhasználást biztosít.
Építészeti szempontból picit szabadabb 
dolgunk volt, mert az épített környezetben 
elég sok, jó minőségű, modern formavilágú 
épület készült.
A tulajdonosok is nyitottak a mai trendekre, 
így tudtuk közösen ezt a modern és 
abszolút funkcionális épületet megtervezni. 
Törekedtünk arra a tervezés során, hogy 
a külső térben megjelenő anyagok minél 
természetesebbek és emberbarátabbak 
legyenek azokon a felületeken, melyek a 
lakókkal közvetlen kapcsolatban kerülnek. 
Az egyszerű formavilághoz hagyományos 
anyagokat használtunk, úgy mint vakolt 
felületek, élő faburkolatok és textíliák.





#hasznos
#work hard



nettó alapterület [m2]
168

2012.

224

hőszivattyú, napelem

334 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

családi ház,
budaörs
A budaörsi hegyoldalra tervezett épületünk 
egy négy tagú családnak ad otthont.
A bruttó 225 nm területű épületben három 
hálószoba + nappali-étkező található 
a kiszolgáló funkciókkal kiegészítve 
A vázlattervektől a kivitelezési tervekig 
a reload fogta össze a teljes tervezési 
folyamatot.
A lejtős terepnek köszönhetően egy 
izgalmas belső térstruktúrát tudtunk 
kialakítani, mely a völgy irányába nagy 
üvegfelületekkel nyílik ki.
Ezt az épületünket is – összhangban 
a reload filozófijával - „alacsony 
energiás,  zöld” elvek szerint terveztük. 
Az építettő igénye szerint az épület teljesen 
független a gáz közműszolgáltatótól.
Az épület fűtési-, és melegvíz 
energiaigényének jelentős részét 
napelemekkel  és napkollektorral 
biztosítjuk. 
Az épület 2014-ben elnyerte a „Jövő a 
Jelenben” pályázat különdíját.





#tradícionális
#be happy



nettó alapterület [m2]
149

2012.

172

kondenzációs kazán

287 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2]

gépészeti rendszer

bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

nyaraló,
balatonkenese
Ez a kis nyaralóépület Balatonkenese “fő 
utcájában” épül, közel a városka főteréhez. 
Az egykori balatonfelvidékre jellemző 
léptékű és arculatú házat terveztünk, 
mely az utca felé e tájra - anno - 
jellemező jegyeit mutatja míg a 
belső oldalon a mai kor ízléséhez 
igazítva jelenik meg.   
A terasz pereme körbeöleli a 
földszint tömegét és az utca 
felől már növényfalként 
jelenik meg.A természettel 
való kapcsolatot erősítik 
a felhasznált anyagok, 
a koncepciózusan 
alkalmazott növény-
telepítések és a kertbe 
hosszan benyúló terasz is.
Az épületömeg utcai és 
hátsó udvari homlokzata 
a Balaton-felvidékre 
jellemző, ornamentikus 
elemekkel díszített.





#szilárd
#be strong



lemezipari üzem, 
tápiószőlős

Tervezési feladatunk egy 
lemezmegmunkálással foglalkozó 
cég új üzemi-, és szociális épületének 
építészeti tervezése, valamint a fejépület 
belsőépítészeti tervezése volt. 
Az épület egy 38x133m-es nyeregtetős 
csarnok tömegből, és a hozzá kapcsoló, 
kétszintes fejépületből áll, melynek 
földszintjen kapott helyett a dolgozói 
menza, valamint a vizesblokkok, az 
emeleten pedig egy egyterű iroda, 
valamint egy oktatóterem kiszolgáló 
vizesblokkokkal.
Az épület főhomlokzata a meglévő ipari 
épületekhez igazodva, azonos módon lett 
kialakítva (szendvicspanel burkolat, színes 
ablakkeretezésekkel), a fejépületnél a 
homlokzat síkjából kiemelkedő bejárati 
tömeggel. A belsőépítészeti tervezés során 
igyekeztünk letisztult, az indusztriális 
külsőhöz illeszkedő, de barátságos belső 
tereket kialakítani a hozzájuk tartozó 
tartós, időtálló berendezésekkel.

nettó alapterület [m2]
5611

2015.

5755 87 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2] bruttó bekerülési költség [Ft/m2]









#időtálló  
#be consistent



családi ház,
budaörs

nettó alapterület [m2]
6723

2012.

6998 114 000

tervezés éve

bruttó alapterület [m2] bruttó bekerülési költség [Ft/m2]

szerelőüzem
baJa
Az üzemben a 
lemezmegmunkálás 
mai korszerű 
csúcstechnológiát 
kielégítő – gépei 
kapnak helyet. 
Így az építészeti geometria a gépgyártók és a 
megrendelő igényeinek figyelembe vételével 
került megtervezésre.
A technológiailag is megfelelő épületkihasználás 
érdekében két részből álló, összetett épülettömeget 
szerkesztettünk, oly módon, hogy a kamion- és 
gépjármű-forgalom is optimálisan kialakítható 
legyen. Az üzemi- és raktározási funkciókat 
ellátó csarnoképület, magastetős tömege elé 
épül az irodai és szociális feladatokat kiszolgáló, 
kétszintes, lapostetős fejépület.
Az iroda elhelyezésében elsődleges szempont az 
épület feltárása volt: a tevékenységek megfelelő 
sorrendjének biztosítása. Ennek következtében 
alakult ki a fejépületnek a csarnok síkjától 
előrehúzott tömege.  









... szenvedélyünk a tervezés ...
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