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A TÖRTÉNET 
FOLYTATÓDIK
IBS diákszálló, Graphisoft Park

A második kerületből a Graphisoft Park területén álló  

műemléki épületekbe költöztette campusát  

az International Business School (IBS), a diákok elszállásolására pedig új ház épült,  

mely terveit a Vikár és Lukács Építész Stúdió jegyzi. 

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

LUKÁCS ISTVÁN, VIKÁR ANDRÁS DLA, 

GÁL ÁRPÁD, BENCSIK TAMÁS

BUJNOVSZKY TAMÁS16 hektárnyi, Duna-parti, zöldöveze-
ti területen formálódik a Graphisoft 
Park, a beruházás első két ütemét, 
1998 és 2006 között, nagy figye-

lemmel követte a nemzetközi és hazai sajtó egy-
aránt (OCTOGON 1998/2; 2005/4). E sikertör-
ténet főbb állomásai tehát jól ismertek, az utóélet 
már kevésbé, pedig érdekes lenne egy nagyobb, 

Úgy tagolták az épületet, hogy egy-egy felülete ne legyen hosszabb, mint a tisztviselőtelepi lakóépületek homlokzati hossza, miközben a volumen  jóval nagyobb
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fejezetei a Park születés- és fejlődéstörténetének.  
Ha a beruházási ütemekre tekintünk egyértel-
mű, hogy a 2008 utáni magyar gazdaság állapo-
ta tükrözi a lehetőségeket: mint mindenhol 
(kivételek persze az uniós támogatású állami 

fejlesztések), úgy itt is visszafogták a beruhá-
zást. Ami azóta megépült („H” épület,  Hováth 
Zoltán, TEN Építész Műterem Bt., „U1” épület, 
műemléki tömbök, Kajdócsi Jenő, Lénárt Sza-
bolcs, KJT Építész Stúdió) szerencsére követik 
az aranykoriak színvonalát. 

A déli, mindezidáig jórészt beépítetlen terü-
letrészén néhány hónapja áll és működik az IBS 
diákszálló. Nem „csupán” új ház, hanem új 
Vikár és Lukács épület is ez egyben, hiszen az 
építészstúdió munkatársai több épületet is ter-

veztek már a Parkba (a sajnos kevéssé ismert, 
különleges tömegképzésű, kis alapterületű „L” 
épületet /2000/, és a jól ismerteket: az „F” /2001/ 
és az „M” épületet /2007/). 

A párhuzamos vázlattervek versenyét köve-
tően megvalósult IBS diákszálló mellé az erede-

átfogó kutatás a Graphisoft Parkról, amely a kor-
társ építészettörténeti krónika mellett, például 
a munkaszociológiai és a nyilvánvaló hazai gaz-
daságtörténeti aspektusokra is kitérhetne. 
Hiszen mindezek összeérő, egymást feltételező 

Tökéletes illeszkedés a környezethez

Három épületeleme – 4 + 3 + 3 szintesek – együtt egy torzított „Y” alaprajzot adnak ki

Anyagi okokból nem az iroda tervei alapján született meg a belsőépítészet
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Építtető: 
Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft.

Építész tervezők: 
Lukács István, Vikár András DLA, Gál Árpád, Ben-

csik Tamás (Vikár és Lukács Építész Stúdió)

Építész munkatársak: 
Mangel János, Kákóczi Norbert, Szentmáry Sza-

bolcs, Berecz Dániel

Tervezés éve: 
2013

Építés éve: 
2014

Bruttó szintterület:
3600 m2

A főbejárat a találkozási pontban

Lendületes vonalakkal megrajzolt, éles kontúr szervezi egységbe a három épületrészt

a homlokzatalakítás; a homlokzatokon egysé-
gesen két eltérő felületű (sima és bordázott) 
kerámiaelemet alkalmaztak. Az eltérő textúrá-
jú kerámialapok véletlenszerűen váltják egy-
mást a külső falakon és a kerámiasorok között, 
a burkolati síkig kiemelt üvegsávok pedig tovább 
dinamizálják az épület homlokzatát. Az eltérő 
kerámiasorok olyan dekórumot adnak ennek az 
alapvetően technicista épületnek, ami távolról 
emlékeztet a közeli tisztviselőtelepi házak tég-

ti tervek alapján egy inkubátorház is épült vol-
na, a lehetőség persze a jövőben adott a ki- 
alakítására. A redukció azonban nem okozott 
csonkulást a végeredményben: a három tömb-
ből szerkesztett, főhomlokzatával a Park felé 
forduló diákszálló egységes egész így, önma-
gában is. Három épületeleme – 4 + 3 + 3 szin-
tesek – együtt egy torzított „Y” alaprajzot 
adnak ki; maximum a minimumon, avagy 
ezzel az alaprajzi elrendezéssel lehetett a szűk-
re szabott területen a lehető legoptimálisabb 
építészeti megoldást nyújtani. Lendületes 
vonalakkal megrajzolt, éles kontúr szerve- 
zi egységbe a három épületrészt, erre  erősít rá  

laburkolatának színjátékára. Illetve, miként  
a vezető építészek e sorok írójának korábban 
elmesélték: „úgy tagoltuk a diákszállót, hogy 
egy-egy felülete ne legyen hosszabb, mint a tiszt-
viselőtelepi lakóépületek homlokzati hossza, 
miközben a volumen nyilvánvalóan jóval 
nagyobb.” Vagyis a régi Gázgyári területet is 
magában foglaló Park régmúltja, kortársi nyel-
ven persze, de „felíródott” az IBS diákszálló 
remekbe szabott épületére.


