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Bemutatkozás

mi vagyunk a minusplus
A Minusplus független, 20 fős budapesti építésztervező és designer iroda.

Projektjeinkben fenntartható és innovatív megoldásokat adunk.  

Emberek, érző lények vagyunk, szeretjük az összhangot és a szépséget. 

Számunkra az a legfontosabb, hogy valóban szép és harmonikus dolgokat 

alkossunk. Érdeklődésünket hűen tükrözi munkánk sokszínűsége. 

Élvezzük, amit csinálunk, és ez jól látható a házainkon is. Terveinket 

folyamatos szakmai érdeklődés övezi, épületeinket rendszeresen publikálják 

és díjakkal jutalmazzák.

inspiráló tereket alkotunk
Csapatunk legfőbb ambíciója, hogy olyan épületeket hozzunk létre, amik 

ösztönzik a bennük zajló tevékenységet. Új összefüggéseket tárunk fel és 

újraértelmezzük a használó terekhez való viszonyát. Hiszünk abban, hogy 

ezáltal jobbá tesszük a minket körülvevő világot.

kíváncsiak vagyunk
Módszerünk a felfedezés: az adott helyzet elemzéséből és értelmezéséből 

hozzuk létre a terv alapértékeit. 

Merünk kérdezni, új megoldásokat keresni, ehhez módszeresen kutatjuk 

az építészetet és fejlesztjük saját képességeinket. Meggyőződésünk, hogy 

a kérdés a legfontosabb hajtóerő, ami változást indít el.

együttműködünk
Munkamódszerünk befogadó, építészeti válaszaink ezért sokrétűek. 

Hiszünk abban, hogy a különböző megközelítések összehangolása mozdítja 

előre világunkat és építi környezetünket.

megcsináljuk
Két lábbal a földön állunk: ötleteink újítók, de mindig kidolgozzuk a módot, 

hogy azok megépíthetők legyenek.



Kapcsolat

design@minusplus.hu

www.minusplus.hu

minusplus generáltervező kft
1114 Budapest, Orlay utca 4. mfszt. 2.

hungary

Alapítók és Vezető Tisztségviselők

dr. zsolt alexa
alapító + ügyvezető + vezető tervező

alexa@minusplus.hu

+36 70 338 14 69

donát rabb
alapító + ügyvezető + vezető tervező

rabb@minusplus.hu

+36 20 80 80 580

dr. ákos schreck
alapító + ügyvezető + vezető tervező

schreck@minusplus.hu

+36 70 515 07 15



Budapest

2007

Kormányzati Negyed

A főváros számára egy új kormányzati negyedet terveztek a minisztériumok 

befogadására. A kormányzat negyedéves fejlesztése a gazdasági, környezeti 

és társadalmi célokat egy olyan integrált koncepcióba összesítette, amely a 

város elhanyagolt területei előtt új távlatokat nyithat. Az eredmény a városi 

megújulás átfogó megközelítése.



Veresegyház

2013

Hoval Magyarország

A tervezett átalakítás kettős célt szolgál: egyrészt a belső működést jobban 

kiszolgáló tereket hoz létre, másrészt felfrissíti az épület elavult homlokzatait. 

A munkahelyek megújítása mellett több belső közösségi teret is létrehoz, 

valamint a földszint teljes utcafrontját megnyitja a nagyközönség felé. A terv 

így a dolgozók egyéni munkahelyeinek megnyitása mellett valódi közösségi 

funkciókkal tölti fel az eddigi zárt épületet. 

 



Budapest

2012-

Prezi.com

A Prezi fokozatos terjeszkedésének fényében nem akartunk teljesen kész 

irodát létrehozni a 4 000 négyzetméteres épületben. Félkész tereket alkotunk 

mozdítható tárgyakkal, írható falakkal, így ösztönözve a dolgozókat, hogy 

maguk is formálják környezetüket. A térbeli rugalmasság szellemében a Prezi 

egyszerű alapanyagok használatára törekedett. A high-tech belsők hidegségét 

elkerülendő fával és kezeletlen anyagokkal alkották meg a közösségi lét tereit.

 



BOC Irodaház

Budapest

2016

A Lágymányosi-öböl körüli területen megvalósuló BudaPart fejlesztés első 

ütemében tervezett, 15.000 m² alapterületű irodaház alakítását a masterplan 

által megszabott kereteknek a környezeti feltételekhez való minél jobb 

igazítása vezérelte. A zárt keretes beépítés helyett egy az öböl látványára 

felnyitott és a környező épülettömegekhez jobban igazodó, vertikális 

épülettömeggel kísérleteztünk. 



Budapest 

2008

Öböl XI

2008-ban, a Team0708 Építész Kft-ben készítettük az Öböl XI irodaház 

épület együttesének terveit. A házak összterülete kb. 60 000 m2. 

Legérdekesebb pontjuk a tömegformáláson túl, a homlokzatok kialakítása. 

A belső udvarban, a szigorú sakktábla raszterben kiosztott homlokzatot 

növényzettel futtatjuk, a budafoki úton lévő homlokzatot pedig mintegy 

40 000 db programozható világítású üvegtégla alkotja.



Sóskút

2016

SB Controls

Az épületautomatikával foglalkozó SB Controls Kft. 2014-ben döntött a 

saját irodaépület megépítése mellett. A telek Sóskúton, ipari övezetben 

található, környezetében tagolatlan egyszerű tömegformálású (dobozszerű) 

raktárépületek és telephelyek találhatók. A tervezett tömeg és 

homlokzatformálásnál fontos szempont szempont volt egy nem tájidegen 

épület létrehozása, valamint a családias, belsőséges légkör megteremtése. 

Mindezek és az egyhangú külső környezet miatt jött létre egy befelé forduló, belső udvarokkal játszó 

építészeti koncepció. Az épület tömege kívülről zárt, belülről nyitott képet mutat, ahol a belső udvarokon 

keresztül kialakuló átlátások erősítik a munkaterek kapcsolatait. Az udvarok az épületet 5 különböző 

méretű és magasságú tömegre bontják, az egyes tömbök belmagassága a magába foglalt funkciókhoz 

igazodik, így tudja kiszolgálni maradéktalanul azok igényeit.



Budapest, Hungary

2015

Emarsys

Az Emarsys új irodája egy teljes szintet foglal el az irodaház Reáltanoda utcai 

szárnyában. A szint alaprajza viszonylag mély, de ezt szerencsésen oldják a 

bevilágítóudvarok. Az iroda geometriai középpontjában a lépcsőház magját 

körülölelő gumiburkolatos közösségi terek, recepció és közlekedő vannak. A 

nagy homlokzati üvegfelületeknél kaptak helyett a nyitott irodaterek. A két 

tűzfal mentén sorakoznak a zárt irodák és tárgyalók.

 

A geometrikus és logikus kialakítást a recepció és fogadótér elrendezése kavarja fel. Ide belépve rögtön 

látható az 50 fős auditórium lépcsője, amely egyben előadóterem, tárgyaló, alternatív munkahely, dél 

körül pedig étkező. A sok funkció eléri célját, egy folyamatosan élő tér került a szint fókuszába. 

A közlekedő terek teresedéseiben egyedi tervezésű magas asztalok körül lehet dolgozni, beszélgetni 

vagy lazább találkozókat megtartani. A lépcsőház magjára tapadva 3 telefonfülkét terveztünk, amelyek 

filc akusztikai burkolata segíti a jól használhatóságot: online tárgyalások és fókuszált egyéni munka 

helyszínei. A nyitott irodaterek és a tárgyalók visszafogott megjelenését oldja az egyedi tervezésű, 

textilművész bevonásával készített hangelnyelő panelek nagy száma.

 



Budapest

2015

Central Udvar

A 90-es években épült belvárosi irodaház korszerűsítése és új építészeti 

arculatának megteremtése során a legnagyobb kihívást a meglévő épülethez 

való alkalmazkodás és a minimális beavatkozásokkal való legnagyobb hatás 

elérése jelentette. Az épület előcsarnoka a tér megtisztítása és egységesítése 

után olyan új elemekkel gazdagodott, melyek alapvetően változtatták meg a 

karakterét.   

 



Budapest

2017

Mile



Budapest 

2017

WQ Irodaház
 

A nemzetközi befektetés elemző cég áthelyezte budapesti kutatóközpontját a 

belváros  egy palotájába, ahol a belső tér tükrözi a cég értékeit és filozófiáját. 

Az irodaterületek, tárgyalóterek és fókusztermek a piackutatás globális 

horizontját tükrözik, mivel különböző földrajzi helyszínekre utalva az intenzív 

színekkel, felületekkel és berendezésekkel. 



Budapest

2017

Falco Bemutatóterem

A háború előtti épület világa rögtön megragadta a figyelmünket. 

A felújításánál ennek az indusztriális hangulatnak a megőrzése és kortárs 

kiegészítése volt a fő szempont. A tégla homlokzat és a földszinti terek 

nyersen hagyása jó alapot teremtett a karakteres, mindemellet bútor 

részletezettségű beavatkozások érvényesüléséhez. A belső terek az általános 

iroda tértől, az anyag-mintázó műhelyen át, a borozó otthonos hangulatáig 

egy kortárs iroda sokrétű igényeit kielégítve szolgálják ki a használót.



Budapest

2017

Magyar Földgázkereskedő Zrt. és Magyar Földgáztároló Zrt.

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. és a Magyar Földgáztározó Zrt. irodáinak 

kialakítása a Váci Corner irodaházban. A szervezeti felépítés és működés 

alapján kialakított struktúrát a közösségi-, tárgyaló- és operatív irodaterek 

ritmusából képzett súlypontok jelölésével emeltük arculati elemmé, mely 

a padló színes pixelgrafikájában teljesedik ki, így kiemelve az újragondolt 

struktúrát. 

Mindkét cég modern hangulatú terekben képzelte el magát apró hangulati 

eltérésekkel, mely a burkolatok, a bútorok és a kiegészítők kiválasztásában 

érhető tetten. 



MAFORM

Budapest

2017

olykor trükkös perspektivikus élménnyel gazdagítják a látványvilágot. 

Az általuk tervezett tárgyak vagy azok modelljei mindenhol fellelhetők náluk, 

izgalmas lenyomatát képezve ezzel a munkásságuknak és jól kiegészítve az 

építészeti megoldásokat DIY jellegét.

A fiatal, feltörekvő terméktervezők, a Maform, irodája a kissé ipari hangulatú 

térben a kontraszton alapszik. Az általuk hirdetett funkcionális, szép és 

megalkuvás nélküli tervezői lét őszintesége adja az alapot.  

A monokróm szürke-fehér tér az operatív munkaterület, míg a fa-szőnyeg 

együttes uralta hangulat a közös funkciókat jelöli.  Egyterű iroda az övék, így 

ezek a határok éles vonalakként jelennek meg a helyen, amik aztán izgalmas



Munkáink és tervezőink

kormányzati negyed
Alexa Zsolt, Janesch Péter, Rabb Donát, Schreck Ákos, Bea Bernard, 

Molnár Tímea, Szentirmai Tamás, Turai Balázs és Vági János

hoval magyarország
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Kis Balázs, Tímea Molnár, 

Bakó Zsófia, Gulyás Kata, Kis Ferenc, Zsófia Hompók Zsófia, Pap Szabina

prezi.com 
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Antal Gabriella, Molnár Tímea, 

Turai Balázs, Bakó Zsófia, Bubla Ágnes, Debreczeni Péter, Gulyás Kata, 

Hompók Zsófia, Kis Balázs, Kis Ferenc, Macsuga Eszter, Pap Szabina, 

Péteri Olga, Szodorai Tímea, Zvolenszki Blanka

boc irodaház
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Turai Balázs, Kis Ferenc, Kis Balázs, 

Gulyás Kata, Vass Réka

öböl xi 
Alexa Zsolt, Janesch Péter, Rabb Donát, Schreck Ákos, Kund Iván Patrik, 

Lepsényi Imre, Molnár Tímea, Turai Balázs

sb controls 
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Molnár Tímea, Kis Ferenc

emarsys
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Antal Gabriella, Hompók Zsófia, 

Kis Ferenc, Zvolenszki Blanka

central udvar
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Bakó Zsófia, Bubla Ágnes, 

Gulyás Kata, Szodorai Tímea, Tarr Ivett, Turai Balázs, Kis Ferenc

mile
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Tarr Ivett, Detre János, Kis Ferenc

wq irodaház
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Bessenyey Sarolta, Gelányi Henriett, 

Kis Ferenc, Turai Balázs

falco bemutatóterem
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Csiha András, Gelányi Henriett, 

Gulyás Kata, Kis Balázs, Kis Ferenc, Tímea, Olga Péteri Olga, Turai Balázs, 

Zvolenszki Blanka

magyar földgáz kereskedő zrt. és magyar földgáz tároló zrt.
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Csiha András, Gulyás Kata, 

Kis Balázs, Kis Ferenc, Pap Szabina, Szodorai Tímea, Vass Réka

maform
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Ivett Tarr, Barbara Deák, 

Somogyi Edit
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