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Az „Év építésze 2013” 

pályázat díjazottja 
 
 

TIMMER ZOLTÁN 
építész 

 
 

 Timmer Zoltán a salgótarjáni általános és középiskolai évek után a Pécsi 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola magasépítési szakán szerzett építészmérnöki és 
mérnök tanári diplomát. A tanulmányok után kezdetben tervezőirodai szerkesztőként, 
majd kivitelezésben technikusként helyezkedett el. Az igazgatásban töltött néhány év 
után a beruházói oldalt is megtapasztalva, immár hosszabb ideje dolgozik a szakma 
szervezői-lebonyolítói szervezeténél. 
 Kezdetben a hivatali munkája mellett, majd később egyre inkább 
főtevékenységeként építészeti tervezéssel is foglalkozott. Számos épület terveit 
készítette el, aminek megvalósítása-kivitelezése is a felügyelete mellett készült el. 
Példaként álljon itt az ipolytarnóci volt téglagyárból lett szálloda, a karancslapujtői 
általános iskola bővítés-felújítása, vagy a szintén a karancslapujtói művelődési ház 
felújított épülete. 
 
 Ebbe a sorba illeszkedik a salgótarjáni Gyermektábor úgynevezett kiszolgáló 
épületének felújítása is. A korábbi években a tábor több épületének felújítása történt 
meg, ahol elsősorban a szállodai funkció minőségi fejlesztése volt a cél. A fokozatos 
felújítás befejező ütemeként került sor a házi használatban „kiszolgáló épület”-nek 
nevezett földszintes épület felújítására.  Az építésztől elvárás volt, hogy az 
alapfunkció – közösségi tér, melegítő konyha, raktár, iroda, betegszoba – megfelelő 
kialakítása mellett legyen hely kerékpártárolónak is, természetesen mindez 
akadálymentes kivitelben valósuljon meg. Az épület anyaghasználatában, színeiben 
utaljon az erdei iskola jellegre, ennek megfelelően korszerű építészeti kialakítással 
jelenítse meg a helyi természetes anyagokat. Az eredeti épület a tablókon látható.  
 
 A meglévő épület funkcionális és alaprajzi rendszerét az új kialakítás 
jelentősen nem változtatja meg. Teljes mértékben és akadálymentesen elkülönítésre 
kerül viszont az erdei iskola résztvevői által használt nagyobb épületrész az irodától 
és raktáraktól. Ez a kiszolgáló rész új előteret kap, melynek a déli része a 
betegszobához kapcsolódó teraszként funkcionál. Az előtérből önállóan 
megközelíthető a betegszoba, melegítő konyha és közösségi helyiség – ami egyben 
étkező funkciót is ellát. A betegszobához mozgáskorlátozott mosdó-WC tartozik. Az 
iroda és raktár az épület déli végén jelenleg is meglévő bejáraton és előtéren 
keresztül érhető el. Az irodához önálló vizesblokk tartozik. 
 
 Noha az átalakítás a meglévő épület alaprajzi rendszerét az új kialakítás 
jelentősen nem módosította, ugyanakkor az épület megjelenését jelentősen 
megváltoztatta. Az épület arányai, tömegének formálása is módosult kissé, bár az 
alapterület gyakorlatilag nem változott. Az új homlokzat középpontjába került a 
három bejáratot elválasztó, de ugyanakkor összefogó portikusz, amely az egész 
épület hangsúlyos elemévé lépett elő. Ez a bővítmény igazából egy nyitott tér, ami 
mögött ugyan a betegszoba kicsi terasza is rejtőzik, mégis az egész épület karakterét 
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meghatározza. A homlokzat fókuszát jelenti, ide vonzza a tekintetet, mutatva a 
bejáratot. Ezt hangsúlyozza a térburkolat kialakítása, a bejáratok teljes 
szélességében felvezető rámpa is.  
 A bejárati élőépítmény a homlokzat síkjából kilépve az épület fő nézetét 
mozgalmassá teszi. A homlokzat andezitszürke, geometrikusan osztott felületéből 
tömege mellett világosbarna színével is kiemelkedve még hangsúlyosabbá válik, 
uralva a fő nézetet. Szépek a homlokzati részletképzések, anyagváltások 
megoldásai. A homlokzat geometrikus felülettagozása korábbi épületeinél is feltűnik.  
 
 A felújított épület homlokzatképzése korszerű anyagokkal, az építészére oly 
jellemző geometrikus osztás- és nyílásrendszerrel készült. Belső terei világosak, a 
színezése barátságos használati klímát biztosít. 
Az épület a teljes gyermektábor nézetét meghatározza, hiszen a kapun belépve, első 
benyomásként látványa vonzza a szemet, ezzel központi elemévé válik. 
 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a salgótarjáni Gyermektábor 
„kiszolgáló” épületének tervezéséért 
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Kitüntető díjban részesíti. 
 
Salgótarján, 2013. október 01. 
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