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Ericsson-gyár 
 

Mai cím (egykori cím):     Fehérvári út 70. 
Mai helyrajzi szám (egykori helyrajzi szám):  13657/1 
Épület funkciója (mai és eredeti):    gyárépület (ma irodaépület, raktár) 
Építtető:      Ericsson Magyar Villamossági Rt. 
Építész tervező:      Zielinski Szilárd (1860-1924) 
Mérnök, egyetemi tanár. Korai működésének legfontosabb állomásai: mérnöki oklevél 1884-ben a műegyetemen, 

majd külföldi tanulmányutakat tesz. Többek között 1886-ban Gustave Eiffel irodájában részt vett az Eiffel-torony 

tervezési munkálataiban. Hazatérve a műegyetemre kerül, valamint főként vasútépítőként tevékenykedik. 1889-

től saját irodát nyit. A korszerű vasbetonépítés magyarországi úttörője. 
A tervezés ideje:     1913.  

Építési engedélyt nyert a Magánépítési Bizottság  1913. máj. 19-én tartott ülésén. (51230. Ericsson vill. gyát r.-

t., Fehérvári út 13657/1. hrsz. gyári épület.)
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A tervek fellelhetősége: BFL 
 
Története: Az 1911-ben megalapítot távíró és távbeszélő gyártásával foglalkozó Ericsson Magyar Villamossági 

Rt.  1913-ban új gyárépület építését határozta el. A Zielinski Szilárd által tervezett épület az I. világháború előtti 

idők egyik első vasbeton szerkezetű gyárépülete. Az 1914-re megépült telepen azonban jelentős termelés nem 

alakult ki, mivel az I. világháború alatt hadikórháznak használták. Ebben a kórházban ápolták a háborúban 

megsebesült Szamuely Tibort, a Tanácsköztársaság politikai népbiztosát.
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Később hadirokkant-otthonná alakították át, eredeti funkcióját csak 1924-től látta el újra.  
Az Ericsson után a Standard, majd a BHG (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár) épülete volt, többször bővítették 

és módosították az elmúlt évtizedek során. 
Mára eredeti funkcióját elvesztette, irodaépületnek és raktárnak használják.  
 
Építészeti leírás: A homlokzat leírásánál a BFL Magasépítési Tervtárában fellelhető tervek alapján egy korhű 

kép kialakítása a cél, mivel az épület jelenleg megtartva a nyílások eredeti beosztását, valamint homlokzat 

tagolását jelenleg egységesen téglaburkolattal van fedve.  
Az 1913-as helyszínrajz szerint a Bártfai és a Fehérvári út kereszteződésében, 13657/1 helyrajzi számú telket  

egy új nyitandó, 8 öl széles utcával szelték ketté, majd az13657/1a számmal jelzett, a Bártfai és a Fehérvári 

sarkán lévő telekrészre terveztetett a gyárépület. Szintén új utcát nyitottak a telek 13605 hrsz. telekre nyíló 

oldalán. Az 1913-ban kelt helyszínrajz feltünteti a tervezett épület hozzávetőleges alaprajzát, illetve szaggatott 

vonallal jelölve egy esetleges későbbi hozzáépítés lehetséges alaprajzát. Az épület alaprajzán két belső udvar 

szerepel. A pinceszinten 61 helyiség, FÖLDSZINT Ide, a I. emeleten 39, míg a II. emeleten 67 helyiség 

található.  
A Fehérvári úti homlokzat 23 tengelyes (3-5-7-5-3). A falsíkból a két szélen egy-egy három tengelyes, középen 

pedig egy 7 tengelyes rizalit emelkedik ki. Az épület 4 szintes (pinceszint, földszint, I. emelet, II. emelet). 

Kivételt képez a bal rizalit, ugyanis három tengelyének vonalában, egy emelet magasságban torony emelkedik 

ki, még egy emelet magasságban emelkedik ki a torony jobb oldalához kapcsolódó lifttorony. 
A tervrajz nem jelöl pontos anyagmeghatározást, valamint az építészeti tagozatokra is sokszor csak következtetni 

enged a homlokzatterv. Az oldalrizalitok esetében a pinceszint idomablakait lábazati kőelemek választják el, 

melyek az épület vertikális tagolását megadó, nagyoszloprendes jelleget adó, tengelyek között húzódó pillérek 

alapjaként szolgálnak. A pinceszintet egy két tagú, a rizaliton (valamint az épületen) végigfutó párkányzat 

választja el a földszinttől. A földszinten idomvas ablakok sorakoznak. Ezek szemöldökpárkányaként szolgál a 

rizaliton végigfutó, a pilasztereknél stukkótagozattal golyvázott választópárkány. E felett az első emelet 

könyöklőpárkánnyal ellátott idomvas ablakai sorakoznak, melyek a második emelet abalakitól (a 

nagyoszloprendes hatás érdekében) nem párkányzattal, hanem téglány  kváderelemekkel választatnak el.  
A második emelet ablakainak kiképzése eltér az alsóbb szintek idomvas ablakaitól: a vízszintes osztóléc 

farkasfogas mintázata fa nyílászárókra enged következtetni, ez összhangban van a II. emelet funkcionális 

jellemzőivel (ti. a második emeleten helyezkedtek el a hivatalnoki irodák). A második emeleti ablaksort 

erőteljes, többszörösen profilozott zárópárkány, felette pedig négyzetes nyílásokkal osztott kőmelvéd zárja le, 

melyet a pilaszterek meghosszabbításában képzett alacsony, geometrikus díszítéssel ellátott, kő gúlákkal lezárt 

pillérek (4 db) osztanak fel.  
A rizalitok közti falszakaszok egyenként 5 tengellyel, 4 szinttel rendelkeznek. A pinceszinten idomvas ablakok 

(kivétel a bal oldalon a második, a jobb oldalon a harmadik tengely ablaka).  A szintek, valamint a tagozatok 
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kialakítása megegyezik az oldalrizalitok kialakításával. Kivételt képez a földszint feletti párkányzat, ugyanis 

nem golyvázódik. Emellett az I. és a II. emelet ablakait nagyoszloprendszerűen  kialakított, a II. emelet ablakai 

felső szegmensének vonalában geometrikus díszítéssel ellátott stukkótagozatok választják el. A homlokzatrészt 

zárópárkányzat, illetve szegélyvaskorlát zárja le. A középrizalit kialakítása megegyezik az oldalrizalitokével, 

azzal a különbséggel, hogy a négyzetes kőrács helyett a pillérek között szegmensíves kő mellvéd került 

kialakításra. A tornyon a bal rizalit tengelyeinek megfelelően alakították ki az ablakok rendjét, mégpedig úgy, 

hogy tengelyenként három, keskeny ablakot nyitottak, melyek  mindegyikéhez különálló szemöldökpárkány 

tartozik. Az ablak-hármasokat pillérszerű tagozat választja el. Az épületet itt is zárópárkány, illetve a pilaszterek 

tengelyében négyszögletes és szegmensíves elemekkel osztott mellvéd zárja le. A 11 tengelyes Bártfai utcai 

homlokzaton két rizalit emelkedik ki. Az első tengely a fal síkjában található, a 3. és 4. tengelyen látható a 

baloldali rizalit, míg a jobb oldali, két tengelyes rizalit az épület legszélén található. A baloldali 1 tengelyes 

falrészen hasonlóan a Fehérvári úti homlokzathoz erőteljes talapzat, felette nagy méretű kiugró kváder látható. A 

pinceszint osztópárkányának szintjében a kváderfelületet párkányzat osztja; az első ablaksor (két keskeny ablak) 

nem a pinceszint ablakaival van egy magasságában, hanem a lábazati rész felett kezdődik. Felette a második 

ablaksor helyezkedik el. Az első emelet esetében megszokott méretnél alacsonyabbak az ablakok, azonban a 

szemöldök szintje a földszinti ablakokéval megegyezik. Felette az első emeleten idomrács ablakok 

könyöklőpárkánnyal, felette kvádertagozattal, illetve könyöklő párkánnyal elválasztva  következik a második 

emeleti ablakok sora. Az épületrészt szegélyvas korlát, illetve zárópárkányzat zárja le. A Bártfai utcai homlokzat 

baloldali rizalitján a pinceszint és a földszint magasságában, a két tengelynek megfelelően két kapu helyezkedik 

el, melyeket felül kvádertagozatok díszítenek a választópárkányig. Az első emeleten nagyoszlopendszerűen 

kialakított homlokzati rendszer nyilvánul meg a Fehérvári út középrizalit díszítőelemeire rímelő tagozatokkal 

(két szegmensíves mellvéd, 3 pillér gúlával lezárva).  
A két rizalit közötti 7 tengelyes falszakasz kialakítása megegyezik a Fehérvári úti homlokzat köztes 

falszakaszainak kialakításával. A két tengelyes jobboldali rizalit két felső szintjén  nagyobb a két ablak térköze, 

mint a homlokzat többi részén, köztük vaskos pilaszter húzódik. A többi homlokzatrészhez képest annyi változás 

állapítható meg, hogy az ablakokat elválasztó pilaszterre felirat terve került.  
A homlokzatterv és egy 1914-ben készített fotó
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 összevetése rámutat arra, hogy – amennyire megállapítható ez a 

rossz minőségű felvételről – megvalósult az 1913-as módosított homlokzatterv.  Változás a tervhez képes, hogy 

torony tetején a Bártfai utca, illetve Fehérvári út felé „ERICSSON” felirat került, valamint a Bártfai utcai, jobb 

oldali rizalit második szintjén a kváder helyett egy ablakot vágtak. 1938-ban, a már a Standard cég tulajdonában 

lévő gyár esetén jelentősen puritánabb formaképzésű épülettel találkozunk. A lábazatot, a keskeny 

könyöklőpárkányokat, a második emeletet, illetve a tornyot lezáró erőteljes zárópárkányokat leszámítva a gyárat 

megtisztították az építészeti tagozatoktól. Eltűntek a mellvédek, illetve a geometrikus díszítőelemek, kváderek.  
A homlokzatok mai megjelenése a ’60-as, ’70-es évek átalakításainak eredményét mutatja. A Fehérvári úti 

főhomlokzaton található téglaborítás a ’70-es évek második felében kerülhetett az épület falára, az ezt tanúsító 

kép legkésőbb 1979-es.
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 A torony vakolt, a homlokzat dísztelen. Az épület majdnem összes nyílászáróját 

kicserélték, a belsőépítészetből nem maradt meg semmi. A két belső udvaron lévő melléképületek azonban 

nagyjából eredeti állapotban vannak, a nyílászárók, egy-egy lámpa eredeti. A kerítés is 1913-mas, bár a 

Fehérvári úti oldalon teljes hosszában elbontották. 
 
Érdekességek: Az épület csőposta-rendszerrel rendelkezett. Az Ericsson építette a Ganz-gyárak távbeszélő 

hálózatát.
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