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W-ház TiszTa geomeTria
Diákszálló és Inkubátorház terve a Graphisoft Parkban Bemutatjuk a Studio A4 friss bővítési tervét

a kilencvenes évek végén megkezdett 
és ma is zajló graphisoft Park-pro-
jekt az élvonalbeli kortárs magyar 
építészet szabadtéri gyűjteményét 

tárja elénk. a terjeszkedés, a tervezés folyama-
tos, hamarosan egy Diákszálló és inkubátorház 
komplexum építését kezdik meg, a meghívásos 
pályázatra született tervek egyikét a Földes és 
Társai Építésziroda jegyzi (vezető tervező: Föl-
des László, építész tervező: sirokai Levente). 
Karakterisztikus a kijelölt terület beépítettsége: 
észak felé tömbszerű irodaházak állnak, déli 
irányban társasházak, esetükben – hiszen közel 
a Duna – pavilonos elrendezést láthatunk, e két 

világ és funkció (köz és privát) fűződik egybe 
Földesék tervében. W alaprajzra ültetett, két 
ellentétes pólusra helyezett, összekötőszárnyak-
kal kapcsolt tömböket mutat a terv (alapterület: 
8800 m2). szárai között három védett térrész 
alakul ki, amely az összekötőszárnyak lebegése 
miatt egységes, mégis differenciált városi térré 
szerveződik. első pillantásra a terveken a tömb 
monolitként áll a tájban, az összekötőszárnyak 
felé tekintve azonban megváltozik a kép. a táj 
felé forduló homlokzatok jórészt fegyelmezett 
fal-ablaksáv ritmusára a védett térrészeken –  
az összekötő sávoknál – fesztelenebb ütem felel. 
határozottan újszerű az építészstúdió anyagvá-

lasztása, a Földes László védjegyévé vált tégla 
helyett, ide a funkciónak és a méretnek jobban 
megfelelő, ugyanakkor a téglaburkolatra emlé-
keztető, nagyelemes kerámiaborítást terveztek. 
s ha már a funkciónál tartunk: mindkét tömb-
ben a földszinten találhatók a közösségi terek, 
előcsarnok, büfé, különtermek, az emeleteken 
sorakoznak a szobák, illetve irodablokkok és az 
ezekhez kapcsolódó kiszolgálóterek. a harma-
dik emeletre két tetőteraszt és tetőkertet álmod-
tak, a pincetérben a diákszálló kiszolgáló funk-
ciói és az irodákhoz kapcsolódó opcionális 
mélygarázs kerülne. 

(msz)

Új épületrésszel bővítik a Vakok 
Batthyány László római Kato-
likus gyermekotthona, Óvoda 
és általános iskola épületét 
(Budapest ii. mátyás király út 

29.). az egyházi fenntartású intézményben olyan 
látássérült és vak gyerekek, fiatalok nevelked-
nek, akiknek egyéb társult fizikai vagy szellemi 
sérültségük is van, emiatt integrált oktatásuk és 
nevelésük a jelenlegi oktatási rendszerben nem 
oldható meg. a bővítés oka az, hogy noha a mos-
tani épületben lakófunkció is van, kevés a fé- 
rőhely, valamint az iskolát elvégző gyerekek utó-
gondozása sem megoldható a területén. az is- 
kola − egyúttal az építtető – a studio a4 tervei 
alapján megszülető új épületrészben az intéz-
ményből kikerülő halmozottan hátrányos hely-
zetű látássérült fiataloknak szeretne otthont 
biztosítani, segíteni felkészülésüket az önálló 
életre. Építészeti koncepciójuk alapját a speciá-

lis szempontok adták, egyebek mellett az, hogy 
a látássérültek − legtöbb esetben a vakok is − 
érzékelik a fényt, a színeket és a fény-árnyék 
kontrasztját, ezért a világítás minősége a belső 
terekben ugyanolyan fontos, mint a mennyisé-
ge, valamint, hogy a vakok és gyengénlátók a 
derékszögű környezetben jobban, nagyobb biz-
tonsággal navigálnak. Továbbá, hogy az épület 
lakóinak a lehető legegyszerűbben, a legkeve-
sebb irányváltoztatással, illetve akadályoztatás 
nélkül kell eljutniuk az egyik pontból a másik-
ba. ami a pozicionálást és a tömegformálást ille-
ti, az építészek a tervezett szállásépületet az 
utcafronttól távol, a telek hátsókerti csendesebb, 
védett részére telepítették. egyszerű, geometri-
kus szerkesztési elveket követ ez az épület, hiszen 
a cél az volt, hogy a tér világos és átlátható legyen, 

a lakók könnyen és biztonsággal eligazodjanak 
benne.  hosszanti tengelye a hátsó telekhatár-
ral párhuzamos (erre a tengelyre lettek felfűz-
ve a felső emeleti lakószobák, ablakaik a hátsó 
kertre néznek). Földszintjén a nappali foglal-
koztató kapott helyet, ez a tér a tervek alapján 
tagolható lesz, ami egy időben több, egymástól 
független program, foglalkozás megrendezé-
sére nyújt lehetőséget. az új épületrész az első 
emeleten kapcsolódik a meglévő házhoz, a 3., 
4., 5. emeleteken találjuk majd a szintenként 
tíz fő befogadására alkalmas lakószobákat, 
mindezen túl mindegyik lakószinten egy dél-
nyugati tájolású közösségi teret is kialakítanak, 
ahol a fiatal lakók szabad, közösségi időtölté-
sén fölül, kisebb, napközbeni, intézményi fog-
lalkozásokat tartanak majd. (msz)
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A Puskás Ferenc Stadion fejlesztése

Július vége óta nyilvánosak az új Puskás 
Ferenc stadion látványtervei. Korábban 
megismert változatához képest karcsúbb, 
lendületesebb formájúvá alakult a tovább-

tervezett. a világon is különlegesnek számító 
eljárással megépülő, 68 ezer férőhelyes létesít-
mény a tervek alapján több lesz egy minden 
igényt kielégítő labdarúgó-stadionnál. a régi 
lelátó és az újonnan épülő nézőtér közötti rész 
befedésével ugyanis több tízezer négyzetméte-
res edzőközpont jön létre, amely a vívástól a bir-
kózáson át a cselgáncsig több mint 20 sportágat 
tud majd kiszolgálni. az ország egyik legna-
gyobb épületében a futballpálya és a sportcsar-
nokok mellett helyet kap egy 180 szobás szállo-
da, egy kiemelt konferencia-központ, valamint 

Vezető tervező:
Skardelli György (KÖZTI Zrt.)

Kiviteli tervek:
2014 vége 

Közbeszerzés (építkezés kezdete):
2015

a sportorvosi hátteret biztosító diagnosztikai 
laborató-rium is. igazi különlegességnek számít 
az a 800 méteres pamoráma-futópálya, amelyet 
a profik és az amatőrök is használhatnak majd. 
olyan korszerű, multifunkcionális létesítmény ter- 
vei készültek el, amelynek – az építtető nemzeti 
sportközpontok szerint – az egész világ a csodá- 
jára jár majd, és a legrangosabb sport-, kulturá-
lis, illetve szabadidős események otthona lehet. 
a régi toronyépület megmarad, a felújítás és  
a kibővítés után pedig a magyar olimpiai és 
sportmúzeum állandó központjává válik, 
viszont a régi lelátót lebontják, maga a futball-
pálya valamivel távolabb kerül majd a torony-
épülettől, az új, háromszintes nézőtér pedig jóval 
közelebb lesz a gyepszőnyeghez. (msz)

Várható befejezés:
2018

Nettó alapterület:
202 ezer m2

Befogadóképesség:
sporteseményen 67 889 fő, koncerten 79 889 fő

min dolgozik?




