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ÁTTETSZŐ 
TÉRSZOBRÁSZAT

19 ÉV, JELENELEG 18 ÉPÜLET, 60 CÉG 16 HEKTÁRON. A SZOFT V ER FEJLESZTŐ GR A PHISOFT ER EDETILEG M AGÁ NA K 

K EZDTE ÉPÍTENI A GR A PHISOFT PAR KOT (A Z ELSŐ ÉPÜLETET CSÁGOLY FER ENC ÉS A Z ÉPÍTÉSZ STÚ DIÓ TERV EZTE 

1998-BA N), A MI M ÁR A A KORTÁR S ÉPÍTÉSZET EGY IK H A ZA I SK A NZENJA LETT. M AGYAROR SZÁGON A Z ILY EN TARTÓS 

N YOMH AGYÁS UGYA NOLYA N R ITK A, MINT A TARTÓS ÜZLETI SIK ER . 

Szöveg: TOR M A TA M ÁS | Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS | Építészet: SUGÁR PÉTER DL A, ILY ÉS-FEK ETE ZSUZSA, KU N TA M ÁS
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‹ A park kapuja; 
szimbolikus és vizuális 
referencia már a 
GRAPHISOFT PARK 
felirattal. 

   Pillérváz, kubus 
a kubusban, mintázott 
üvegfalak és az átlátható-
ság könnyedsége.

Kilátás a Szentendrei út 
felé, a budai hegyekre.

A 18 eddigi épület pedig tényleg pillanat-
nyi állapot, mert a telep előbb kiért a később 
Angel Sanz Briz nevét felvevő útig, majd kol-
légiummal, új irodatömbökkel éppen most 
épül be az Auchan mögötti Duna-parti sáv. 
Az egykori Óbudai Gázgyár területén már építé-
szeti korrétegek is érzékelhetők. Téglaarchitek-
túrák kezdeti, skandinávos uralma után jöttek 
másfajta irodák ás másfajta információtechno-
lógiai, illetve biotechnológiai cégszékházak, de 
itt működik néhány felújított, régi épületben 
a Bojár Gábor által alapított Aquincum Institu-
te of Technology nevet viselő magánegyetem is.
És a Park parkjellege is lassan átalakuló-
ban. A nyugodt, ligetes környezetben ugyan 
még mindig el-elbizonytalanodik az ember, 
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   Vezetőtervezői szoba – külső és 
belső, déli és délnyugati átlátások.

‹ A lépcsőház részlete.

   Téglagyűjtemény 
a recepciós pultban.

állított fémszerkezet két egymásba foglalt doboz-
testet fog össze, miközben a külső és bel-
ső „dobozt” is hatalmas üvegfelületek határol-
ják. Kívül – az állítólag nem állítható – mintázott 
üveglamellák, belül a körbefutó üvegfalak (hír-
lik, hogy ez a puffer temperál is, és külön hűtő-
melegítő mikroklímát biztosít ezen az egyáltalán 
nem szélcsendes helyen), de még az irodák bel-
ső üvegfalai is gyakran a közös terek felé fordul-
nak.  A két doboztest közül a külső horizontá-
lis nyugalmat ad (miközben a négy szint közül 
a középső két, klasszikus irodaszintet teljesen 
keretezi), a belső viszont alul, a földszintnél nyi-
tott árkádként „légneműsíti” külső és a belső hatá-
rát, felül viszont teraszosan visszahúzva túllóg, 

bérlő profiljából szinte kötelezően áradt ki 
a flow: a korábbi épületet úgy duplázták meg, 
hogy az mindenhol az igényekhez „idomítha-
tó” és állandóan változtatható belső tereket 
jelent, mivel a cég is állandóan változó, projek-
tenként újraszerveződő csapatokkal dolgozik.
Az SAP S2-nél az új belső mellett tehát a megrendelő 
ragaszkodott hozzá, hogy a 2006-ban épült S1 téglaar-
chitektúráját folytassa, a mellette friss, új fogadóépü-
let azonban már külső látványában is szakít a korábbi 
hagyományokkal. Pillérváz, transzparencia, mintá-
zott üvegfalak, könnyedség.
Innentől ez az épület viseli a GRAPHISOFT 
PARK feliratot, itt lesz a park kapuja, egyszer-
re szimbolikus és vizuális referencia. A lábakra 

vajon tényleg Magyarországon van-e, de már 
nem olyan, mint egy egyetemi campus, iroda-
park lett, ahol inkább az egy négyzetméterre eső 
IQ sűrűséget lenne érdemes inkább mérni. 
19 évnyi történetében a Graphisoft Park egymás 
után következő épületei tükrözik persze azt is, 
ahogy az irodaházakkal kapcsolatban a bérlők és 
a bérlői igények változtak. Az első épületeket még 
a kisebb, klasszikusan folyosóra fűzött, de egy-
mástól mindenképpen elkülönülő, kisebb iroda-
egységek jellemezték – aztán egyre gyakoribb lett 
az egylégterű nagyobb iroda, és velük persze nőni 
kezdtek az épületek is. Klasszikus példája ennek 
a SAP épülete (OCTOGON 2017/4.), ahol 
a vállalatirányítási rendszerekkel foglalkozó 

hogy abszolút hangsúlyként viselhesse a park nevét. 
Ugyan a Graphisoft Park összehúzódott, de még ma is 
park és irodaházak, kert és munkahelyek együttese. 
Ez az összemosódó „kint és bent” az új fogadóépület 
kertkapcsolataiban is érzékelhető, ahogy az épület szer-
kezete – például a bejáratánál és oldalt – kilóg a zöld-
be, ugyanakkor a kertbe tervezett pavilonok az épület 
külső egységeivé hasonulnak. (A fölszintihez hason-
ló kiugrások találhatók a legfelső szinten is, ahogy 
a néhány kisebb terasz szinte ráül a külső váz szélre.) 
Az árkádos földszinten már működik a közös kávé-
zó és a recepció, legfelülre pedig a Graphisoft 
Park üzemeltetői és vezetői irodái kerültek. 
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    A belső mag (liftek, lépcső, WC-k, 
strangok) körül kétoldalt másfél 
méteres folyosók, majd a variálható 
irodaegységek következnek. 

Tervezés éve: 2015-2016

Építés éve: 2016-2017

Hasznos alapterület (össz): 3398 m 2

Építész vezető tervezők: 

SUGÁR PÉTER DL A, 

ILY ÉS-FEK ETE ZSUZSA, KU N TA M ÁS 

(R A DIUS B+S K FT.)

Építész munkatársak: 

HOR N YÁ K LÍV I A, TUR I LILL A

Kert- és tájépítészet: 

SZLOSZJÁR GYÖRGY - GARTEN STU DIÓ K FT.

Akusztika:

 JÓZSA GUSZTÁV - JÓZSA ÉS TÁR SA I 2000 

A KUSZTIK A I-ÖKOLÓGI A I 

ÉS SZOLGÁ LTATÓ K FT.

Üveg: BARÓTHY A N NA, HER R ÁGNES, 

KR AUTH V ER A - S39 HY BR ID DESIGN K FT.

   A lábakra állított fémszerkezet 
két átlátható doboztestet fog 
össze, külső és belső a határok 
összemosásával jelenik meg.

És persze a terasz, ami nagyobb partik számára is 
remek felületet és dunai, budai kilátásokat biztosít. 
A két köztes, irodai emelet egyikébe viszont egy 
építésziroda költözött be – az első a park törté-
netében. Ez is új elem. A TECTON főleg nagy-
méretű ipari épületek tervezésével foglalko-
zik, továbbá mérnök és tanácsadó is Európában 
és Magyarországon. Jelenleg húszan dolgoz-
nak itt, és egyszerűen kinőtték az előző irodá-
jukat. Az épület második emelete és 400 m2 

az övék, de nyilván nem csak a méret a fontos. Más 
az imázs, és Graphisoft Park státuszképző is – az 
itteni outfit szerintük egyszerűen illik hozzájuk.


