
90 91

N Y ITOT TSÁG, 
F U NKCIONA LITÁ S , 

ELEGA NCI A
Az őrmezői P+R parkoló

Hogyan lehet egy nagyon egyszerű épületből olyan feltűnő építészeti 
értékkel bíró alkotás, mint amilyen a Dévényi Márton által tervezett 
parkoló metrószintre levezető lépcsőháza? A válasz talán egyszerűen 

a minden apró részletben megjelenő nagyvonalúság.
Szöveg: MÓR É LEV ENTE  Fotó: TÖRÖK TA M ÁS | Építészet: DÉV ÉN Y I M ÁRTON,  GY ÜR K I-K ISS PÁ L – M AR P

A történet persze nem innen indul: 
a MARP még 2013-ban nyert meg-
osztott első díjat a Mérték Stúdióval 

az őrmezői intermodális csomópont létrehozásá-
ra. Amint az gyakran lenni szokott, az épületkomp-
lexum fejlesztése elakadt, parkolóhelyek nélkül 
viszont nem lehetett lezárni a négyes metró építke-
zését, így ez – ha nem is éppen úgy, ahogy az ere-
deti tervek szerint lehetett volna – megépült. 

   A széles lépcső 
fordulójának íve 
több részleten 
megismétlődik.

A vasúti sínek elbontása után maradt hosz-
szanti telken 500 autónak kellett helyet biztosí-
tani. A tervezők egy fákkal szegélyezett sétányt 
alakítottak ki a parkoló közepén, amin jól meg-
közelíthető a parkoló egyetlen épülete. A bur-
kolatok tanúsága szerint törekedtek a minősé-
gi anyagok használatára, igen elegáns megoldás 
lett többek között a beton vízelvezető, látványa 
jól illeszkedik a metró ipari architektúrájához.

Az alapvetően funkcionális épület lénye-
ge a nyitottság és a hatékonyág. A ház igen kes-
keny lett annak érdekében, hogy a parkolóhe-
lyektől a lehető legkevesebb teret vegye el. Széles 
párkánya a fogadóteret körülölelő járdát is lefe-
di, így védi az ide betérőket az esőtől, belül pedig 
gyakorlatilag nem találunk mást, mint két lif-
tet, illetve egy íves fordulóval ellátott lépcsőt, 
amely az aluljáróba vezet. Az épület szerkezeti 
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kialakításánál az volt a cél, hogy a lehető legköny-
nyebben karbantartható legyen amellett, hogy meg-
felelő védelmet nyújtson a közlekedők számára. 

Ezt az egyszerű teret a hatalmas üvegfelüle-
tek teszik látványossá. A hosszanti oldalon elhe-
lyezett egyenes üveglapok a lépcső fordulóját 
követve félkörívvel fordulnak át az épület túl-
oldalára, a közöttük alig észrevehető, filigrán 
lizénákkal pedig sikerült elérniük, hogy a tető 
szinte lebeg a lépcső felett. A lépcső félköríve eltol-
va és tükrözve is megismétlődik az alsó szinten, 

amely nagyon kellemes térélmény teremt, a föld-
szinti üvegfelületek által bejuttatott természe-
tes fény kifejezetten világossá teszi a helyiséget. 

Burkolatai a metró építése során felhasznált 
anyagokat követik. A lift körül alkalmazott sárga 
csempe ugyanaz, mint amit a metróban is találunk, 
a csiszolt betonlapok pedig nagyobb rokonának lát-
szóbeton felületeit idézik fel. A tetőszerkezetet és 
a szellőzőt egyszerű, szürke fémráccsal fedték, ami 
egyaránt alkalmas a tér átláthatóságának erősíté-
sére és a levegő bejuttatásának megkönnyítésére.

Ahogyan Dévényi Márton elmondta, cél-
juk egy olyan épület létrehozása volt, ami igazo-
dik a metróhoz, nem hivalkodó, mégis ünnepé-
lyesebb, mint amit elvárnánk egy ilyen háztól. 
Törekvéseiket végül bőven teljesítették, hiszen 
a két szint közötti kapcsolat megteremtésé-
nek módjával, illetve az üvegfelületek alkalma-
zásával olyan példaértékű megoldás született, 
ami mintaként szolgálhatna minden hasonló-
an egyszerű felhasználásra szánt épületnél.

Alapterület: 16 905 m 2

Lépcső-lift lejárati műtárgy nettó alapterülete: 233 M 2 
Tervpályázat: 2013
Kivitelezés: 2016 – 2017
Generáltervező: 
PÁ L GÁ BOR konzorciumvezető,  
BOR ZA I TIBOR , DÁV ID GÁ BOR , TER EI GÁ BOR  projektvezetők 
– M AR P-DET-TPTERV-SPECI Á LTERV KONZORCIUM
Építész vezető tervezők: 
DÉV ÉN Y I M ÁRTON, GY ÜR K I-K ISS PÁ L – M AR P K FT.
DÉV ÉN Y I SÁ NDOR– DÉV ÉN Y I ÉS TÁR SA K FT.
Építész tervezők: 
LUK ÁCSI NÓR A, SZA BÓ DÁV ID – M AR P K FT.
Kert- és tájtervező: 
S73 K FT.

› A karcsú oszlopok 
tartotta tető szinte 
lebeg a lépcső felett.

‹ Üvegének pontozása 
az árnyékolást 
szolgálja, messziről 
ugyanakkor nem 
zavarja a látványt.

› Este a transzparencia 
az üveg mintázata miatt 
kissé opálossá válik.

‹ Rácsos homlokzati 
burkolata átengedi 
a levegőt az épületen.
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,

La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 

Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

KERET NÉLKÜLI TOLÓAJTÓ 

MEGOLDÁSOK

TRADÍCIÓ, INNOVÁCIÓ, 
MINŐSÉG,SZABADSÁG

JOSKO SZALON AD HUNGARY KFT.
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a.

Telefon: +36 30 430 8064 
vagy +36 30 238 9048

vagy +36 1 445 4600
E-mail: info@joskoszalon.hu

www.joskoszalon.hu

Hivatkozzon a hirdetésre Extra kedvezményért bemutatótermünkben. Érvényes visszavonásig.


