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A Váci úti folyosó vonzására mágnesként tapadó Lomb utcai  

Ferrum irodaház 5000 m2-en kínál [200–800 m2 bérleményi egységek 

bérelhetők] a hagyományos irodai környezetből kilépni vágyó cégeknek  

kreatív munkavégzéshez alkalmas inspiráló tereket.

A Könnyűipari Alkatrészgyártó és Ellátó Vállalat üzemcsarnokának  

és kapcsolódó irodaterületeinek újraélesztésével, egy karakteres  

épületblokk ráépítésével abroncsként kötjük össze a felújításon áteső,  

szabadon álló épületeket.

ferrumhaz.hu

irodAház fEjlEsztésünK
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Az Octogon szerkesztőségének mostani ajándéka:
Arne Hübner-Johannes Schuler: 

Építészeti kalauz Budapest című könyv 

Puskár Dóra // Budapest



AZ  ARCHITECTURE & DESIGN MAGAZINT KERESSE 

MEGJELENT LAPSZÁMAINK:

V. kerület 
FUGA – BUDAPESTI
ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT

1052 Budapest, 
Petőfi Sándor utca 5.

VI. kerület
ÍRÓK BOLTJA

1061 Budapest, 
Andrássy út 45.

IX. kerület
MŰVÉSZETEK  
PALOTÁJA

1095 Budapest, 
Komor Marcell utca 1.

XIV. kerület
TERC SZAKKÖNYVES-
BOLT

1149 Budapest, 
Pillangó park 9.
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A hirdetések tartalmáért  
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

A címlapképen Palotai Gábor munkája. 

November végén Budapesten járt, és ingyenes, regisztrációhoz kötött előadást tartott Peter 

Greenaway brit filmrendező. A Republik Group által szervezett Budapest Zeitgeist előadás-

sorozat tizenegyedik darabja mintegy ötszáz embert vonzott a budapesti Akvárium Klub 

nagytermébe. Aki e sorok írójához hasonlatos módon a kilencvenes évek legelején érettségi-

zett, akkor lett egyetemista, amikor az idén hetvenhat esztendős mester 2nagy korszakát” élte 

és a Számokba fojtva, a Szakács, a tolvaj…, a Prospero könyvei, a Maconi gyermek és a Pár-

nakönyv vetítésein részesült a varázslatban, annak számára kötelező volt, hogy a hallgató-

ság soraiban üljön. Nyilván nem készítettem felmérést, de fájóan kevés építész arcot láttam 

a tömegben, ami már csak azért is volt visszás érzés, mert a bő kétórás előadás rendkívül sok 

építészeti utalásban, kiszólásban, megjegyzésben bővelkedett. Példának okáért a rendkívül 

magabiztos, szinte színészi erényeket csillogtató mester meggyőző párhuzamot állított az épí-

tészet és tánc között. Szemben a közkeletű „megfagyott muzsika” bonmot-nal, az előadó értel-

mezésben a ritmus, a statika, a dinamika, az egyensúly, a mozgás és a gravitáció összefüggés-

rendszerében az építészeti kifejezési mód és a táncművészet rokonítható igazán egymással. 

A filmrendezőről régóta közismert, hogy a kilencvenes évek óta szinte radikálisan elsza-

kadt az úgynevezett „narratív, szövegközpontú, hollywoodi stb.” filmnyelvtől, filmkészítés-

től, hogy a filmjeiben visszaszerezze a képek primátusát, aminek fő alapanyaga a klasszikus 

képzőművészet, a digitális technika nyújtotta szabadság és a kortárs zene. Ettől a fordulat-

tól kezdve filmjei kísérleti jellegű alkotások, amikben a történetmesélés szinte minimálisra 

csökkent, míg a képi megjelenítés, montázsokon, kép a képben eljárásokon keresztül maxima-

lizálódott. Olyan alkotások sorát vetítette az Akvárium Klubban, amikben egy-egy képző-

művészeti alkotás, gyakran művészettörténeti jelentőségű összes vizuális rétege kibomlott, 

és végeredményben a kétdimenzió térivé transzformálódott. Filmjei építmények, rétegzett 

konstrukciók, amelyek a hagyományos értelembe vett filmek befogadásához képest merő-

ben szokatlan befogadási stratégiákat kívánnak meg a nézőtől. Nem biztos, hogy minden régi 

rajongója szívében ugyanott van Greenaway, mint régen volt, de az biztos, hogy az építészek, 

építészettel foglakozó elméleti szakembereknek számára tanulságos végiggondolni, 

megnézni újabb keletű alkotásait. 

Építészet és film kapcsán még egy friss élmény. Biztosan sokan látták olvasóink közül Ciro 

Guerra kolumbiai filmrendező A kígyó ölelése (El abrazo de la serpiente) című 2015-ös, 

lenyűgöző alkotását, ami az Amazonas-medencében élő indián törzsi kultúrák és a „fehér 

ember” konf liktusáról szól. A kétórás fekete-fehér film elképesztő vizuális élmény, amit kizá-

rólag moziban ajánlok megtekinteni. Szinte kimeríthetetlenül sok rétege, végtelen gazdagsága 

egyfelől bolygónk összes emberéhez intézet kategorikus imperatívusz, másfelől a tudomány 

és technika emberei, így az építészek számára külön jelentéssel bíró erkölcsi, etikai sorvezető. 

Minden építésznek látnia kell, és ez nem feltétlenül a globális ökoszisztéma védelme kapcsán, 

hanem valóban a szakmagyakorlás legáltalánosabb szempontjai szerint értendő. Deklarál-

tan nem zöld-filmről van szó, hanem a kultúrák és tudomány globális kölcsönhatásairól szóló 

filmről. Nem ítélkezik, hanem a kutatói, alkotói tisztesség megtalálásához nyújt támpontokat.               

ZEITGEIST 

A szerk.            
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KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 
AZ EDELHOLZ 

AZ OCTOGON architecture&design ÉS 
DECO MAGAZIN OLVASÓINAK!

Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok hotelekben: 
Castellum - Hollókő, Mala Garden - Siófok,  Regency - Budapest, 
Atlantis - Hajdúszoboszló, Aurora - MIskolctapolca, La Riva - Sió-
fok, Liszkay Pincészet - Monoszló, Mátraházi Edzőtábor

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, Szántó Kovács János Múzeum

Üvegportálok: 
Vodafone üzletek felújítása, Dockyard, Játék-Vár, Loffice, Kaptár

EDZETT ÜVEGFALAK, ÉS EGYEDI 
GYÁRTÁSÚ FÉM- ÉS ÜVEGKORLÁTOK



FÉNY TÉR LUXUS

Minden Manooi csillár olyan egyedi alkotás, amelyet a körülöttünk 
lévő természetes fény és közvetlen személyes élmények inspirálnak, 
ami a kristállyal karöltve egy különleges, mágikus aurát teremt.

Számunkra a fény a tér legfőbb alkotóeleme, ezért minden csillárt 
arra tervezünk, hogy ragyogásával a tér referencia pontjává váljon. 
Ezek a modern design ikonikus formái, manufakturális módszerekkel 
készülnek és kivétel nélkül szigorú minőségi ellenőrzésen mennek 
keresztül a készítésük folyamán.

A Manooi kollekció minden egyes darabja életet visz a környezetébe 
csillogó fényjátékával. Tulajdonosa számára hosszú távon 
fennmaradó értéket teremt.

2006-ban Héder János megalkotta az Artica fantázianévre 
keresztelt Manooi csillárt.

Azóta az Artica testesíti meg a márka szellemiségét, kifejezi az 
univerzumunk tökéletlen tökéletességét. A két brand közötti 
partnerség és együttműködés végső szimbólumaként létrejött a 
Manooi által tervezett és a Swarovski által gyártott különleges és 
egyedi csiszolású Artica kristály.

Kivételes megoldások,
különleges terekhez

Manooi világsiker
Swarovski kristályokkal

kontakt:
info@manooi.com
manooi.com

interiorhu@swarovski.com
swarovski-professional.com



ALUMÍNIUM TOLÓAJTÓK, PANORÁMA ABLAKOK

A modern épületeknek világosnak és tágasnak kell lenniük. A házat építők egyre szívesebben 
nyitják ki a nappalijukat vagy étkezőjüket a kert felé, ezért választják a nagyméretű ablakokat 
vagy teraszajtókat. Ezek gyakran a homlokzat nagyobbik részét elfoglalják, s így a természetes 

fényt is hatékonyabban beengedik a lakásba. A nagyméretű üvegezés ellenére a modern 
nyílászárók magas hőkomfortot biztosítanak.

A hétköznapok elől igazán csak a természet 

segítségével lehet elszökni. Ha a nappalink a 

házat körülvevő kertre nyílik, akkor a pano-

ráma ablakoknak köszönhetően zavartalan 

kilátásban, kikapcsolódásban lehet részünk, 

s jobb kedvre derülünk, mindamellett, hogy a 

lakás belterét betölti a napfény és nyílászá-

rónk modern, egyedi jelleget kölcsönöz ott-

honunknak.

A nagy, üvegezett felületek fontos esztéti-

kai szerepet játszanak. Kényelmet, meleget 

és biztonságot sugároznak, különösen azon 

házak esetén, melyek festői természetes kör-

nyezetben helyezkednek el. Az ápolt kert lát-

ványa – melyet a nagy ablakok elegáns rámá-

ja keretbe foglal – olyan nagyszabású tájkép, 

mely gazdagítja a beltér kompozícióját kivéte-

lessé és egyedivé avanzsálva. Egyesek mind-

ezek ellenére attól tartanak, hogy a hatalmas 

üvegezett felületek túlságosan lehűtik a helyi-

ségeket. Nagyobbat nem is tévedhetnének.

A panoráma ablakok ajánlott anyaga 

Ha nagyméretű ablakot vagy teraszaj-

tót választunk, akkor mindenekelőtt ügyel-

nünk kell az égtáj szerinti tájolásukra. A nagy 

ablaknak délre vagy délnyugatra ideális nyíl-

nia, mivel ezzel maximálisan kihasználható 

a napsugarak ereje. A megfelelő termikus 

egyensúly megtartása érdekében fontos a fák 

telken belüli elhelyezkedése illetve a szomszé-

dos épületek holléte is.

Az ablak vagy ajtó profilja a következő szem-

pont, mely sokat nyom latba a nyílászárók 

termikus paramétereinél, illetve a kivitelezé-

sük módja és anyaga befolyásolja a teraszaj-

tók és ablakok maximális méreteit. A profil-

nak meg kell tartania az egész szárny súlyát, 

mely nemritkán akár néhány száz kilogram-

mot is elérhet. A legtartósabbak az alumíni-

umprofilok. „Az alumínium nyílászárók gyár-

tásához hőhídmentes profilokat használunk, 

mely a homlokzati és a belső téri profilokból  

áll,  a profilok között hőhíd megszakító elem-

ből  tevődik össze. Az innovatív technológiá-

nak köszönhetően az alumínium szerkezetek 

lehetővé teszik a nagyon magas hőszigetelé-

sű ajtók és ablakok kivitelezését” – avatott be  

Anna Dziunycz, az Aluprof Hungary Kft. ügy-

vezető igazgatója. Ilyen hőhídmentes rend-

szer például a MB-104 Passive, mely meg-

felel a passzív építészet nyílászárókat érintő 

minden követelményének. A rendszer ren-

delkezik a Passive House Institute Darmstadt 

passzívház minősítésével és az átlagosnál 

jobb záró- és szigetelőtulajdonságok jellem-

zik. Hőátbocsátási értéke a nyitható ablakok-

nál Uw 0,53 W/ m2K-tól illetve az ajtóknál az 

UD 0,60 W/m2K-tól számítandó.

Az alumínium épületelemeknél nem kell acél 

rögzítőket használni, ezért az ablakok hatá-

rozottan keskenyebbek lehetnek, miközben 

nagyobb üvegezési felületet kínálnak. Például 

az alumínium profilokból készült teraszajtók 

szárnya maximum 400 kg tömegű lehet, szé-

lességük pedig a 3 métert is meghaladhatja.

Meleg-e a nagy üvegezés? 

Az emelő-toló ajtó tökéletesen beválik 

a nappalit vagy télikertet a külső világgal 

összekötő építőelemként. Nagyon jó hozzá-

férést biztosít a környezethez és még kinyit-

va sem foglal el sok helyet a beltérben, s ez 

megnöveli használatának kényelmét. Akik azt 

fontolgatják, hogy ilyen ajtót vegyenek, gyak-

ran szembe kerülnek azzal az előítélettel, mely 

szerint a nagy üvegezett felületek túlságo-

san lehűtik a lakást az őszi-téli szezonban. 

Napjaink üveg technológiai megoldásainak 

köszönhetően ettől már nem kell tartani, bár 

a hőszigetelés olyan fontos paraméter, mely-

re különösen ügyelni kell a konkrét áru kivá-

lasztása folyamán. 

Az ALUPROF által tervezett MB-77HS rend-

szer a legjobb paraméterekkel rendelkező 

termékek közé tartozik. A MB-77HS rend-

szer profiljának felépítése nagyméretű, exklu-

zív ajtók kivitelezését teszi lehetővé, melyeket 

egy- vagy kétkamrás üveg tölt ki, a felhasz-

nált anyagok és műszaki megoldások pedig 

magas szintű hő- és hangszigetelést segíte-

nek elérni. „Az ebben a termékben alkalma-

zott hőhidaknak, további kiegészítőknek és szi-

getelőanyagoknak köszönhetően a rendszer 

nagyon jó szigetelőtulajdonságokkal rendel-

kezik. Az ütközőknél és az üvegezésnél hasz-

nált tömítések speciális formája és a jól kivá-

lasztott vasalatok biztosítják a vízzárást és 

a légáteresztéssel szembeni ellenállást” – adta 

hozzá Anna Dziunycz

Az építészetben használt üveg nem csak elvá-

lasztja, hanem össze is köti a belteret a külvi-

lággal. A szabad térről szóló álmaink valóra 

váltásának ne szabjon tehát határt a hatalmas 

üvegezett ablakok és teraszajtók „melegségé-

vel” kapcsolatos kétség. A modern technológi-

át alkalmazó alumínium profiloknak köszönhe-

tően a panorámaüvegezés imponáló lehet, a 

háziakat pedig meleg és biztonság veszi körbe. 

ALUPROF Hungary Kft.

2120 Dunakeszi , Bagoly u. 11.

Tel: (+36-27) 542 600

Fax: (+36-27) 542 601

E-mail: aluprof@aluprof.hu

Web: www.aluprof.eu



www.deltalight.com/superloop

The new Superloop family is an extensive range
of slim circular and square shapes,

offering a multitude of illumination options.
The collection allows you to choose ‘functional’,

by mounting adjustable Spy modules. 
It allows you to choose

‘decorative’, by mounting the light emitting circle in
a horizontal way, or it allows you to choose ‘eye catcher’,

with its vertical position as a statement.

Superloop features 48V low voltage conductors
on theinside. This allows toolfree positioning and

movement of light modules all around. 
In combination with CTRL DELTA you can opt

for mobile wireless dimming. 

SUPERLOOP

www.deltalight.com

H-1025 Budapest,
Szépvölgyi út 146. 
www.belight.hu

Product - Superloop.indd   1 13/03/2018   12:30

www.archishade.hu/epitesz

Linius®

EGÉSZSÉGES ÉLETTEREK
folyamatos szellőző és homlokzatburkolati 
Linius lamella rendszerekkel

ÉPÍTÉSZEKRE
BERUHÁZÓKRA

specializálódtunk

A láthatalan építészet,
a természetes szellőztetés,
az energiahatékonyság
és a páratlan dizájn találkozása!

TUDATOS TERVEZÉS

TÁMOGATÓ SZAKEMBEREK

KORSZAKALKOTÓ ÁRNYÉKOLÓK

INNOVATÍV SZELLŐZŐ- ÉS
HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK



www.roca.hu

DRESSING
PLAY

WAKE UP

CONFESSION

MY SSSHHHHROOM

Georgia szabadonálló kád
     
L90 álló csaptelep

MY BATHROOM
A relaxáció és a wellness mostantól az otthonod része lesz. 

Termékeink letisztult formavilága és harmonikus designja 
melegséget sugároz és úgy alkalmazkodik az életedhez, hogy a 
fürdőd pont olyan egyedi legyen, mint Te magad, és pont olyan 

nyugalmas legyen, amennyire csak Te akarod.

ARKHENEA

ARKHENEA
BUDAPEST V. KER. HOLD U. 21.   
TEL +36 1 302 8150/51, +36 30 302 8150/51   
ARKHENEA@ARKHENEA.HU   
WWW.ARKHENEA.HU
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Würth Szereléstechnika Kft.    2040 Budaörs, Gyár utca 2.    T +36 23/418-130, F +36 23/418-137    info@wuerth.hu     www.wuerth.hu
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AZ ELÓRELÁTÁSSAL 
KOMBINÁLVA-KÖNNYEDÉN 
SPÓROLVA

AZ ELÓRELÁTÁSSAL 
KOMBINÁLVA-KÖNNYEDÉN 
SPÓROLVA
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JOSKO – álomlakás új távlatokkal
A Josko Ausztriában egyedüli gyártóként egy helyről kínál Önnek ablakokat, ajtókat, 
teleüveg-rendszereket és természetes fapadlókat. Ezzel Ön arra a verhetetlen előnyre tesz 
szert, hogy minden rendszer, anyag, szín és stílus harmonizál egymással. 
Egy extra, amiért Ön most kevesebbet fizet. Minél több terméket társít, annál többet takarít 
meg a JOSKO SMART RABATT segítségével!

www.joskoszalon.hu

JOSKO SZALON
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a
2040 Budaörs, Ady Endre utca 47
információ +36 30 430 8064 
vagy +36 1 445 4600 
e-mail: info@joskoszalon.hu

GYÖNYÖRŰEN

KOMPLETT
AZ EGYEDÜLÁLLÓ ÉPÜLET HARMÓNIÁVAL

inserat_smartrabatt_239x285_8-2018.indd   2 21.08.2018   09:20:04
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Há roml ak á s os  tá rsa shá z 
a bu d ai re ngetegbe n

Szöveg: MARTINKÓ JÓZSEF
Építész: FERENCZ MARCEL DLA, 
DÉTÁRI GYÖRGY DLA
Fotó: SZÉKELY PÉTER ÉS
BUJNOVSZKY TAMÁS

TÖBBSZER EPLŐS, H ÁROM TUL AJDONOSVÁ LTÁSON 

ÉS ÉPÍTÉSZCSER ÉN, ÁTTERV EZÉSEN IS ÁTESETT

PROJEKT V ÉGER EDMÉN Y ÉT MUTATJUK BE 

A KÖV ETK EZŐ OLDA L A KON. A Z ESETEK TÖBBSÉ-

GÉBEN NEHEZEN K EZELHETŐ HELYZETRŐL VA N 

TEH ÁT SZÓ, A MIBEN A M AGAS SZÍN VONA LÚ V ÉG-

ER EDMÉN Y ÉR DEK ÉBEN ELENGEDHETETLEN FEL-

TÉTEL , HOGY A R ÉSZT V EVŐ ÉPÍTÉSZEK, A Z Ú J 

MEGR ENDELŐK N Y ÍLT, TISZTA KOMMU NIK ÁCIÓ-

VA L ENGEDJÉK ÁT EGYM ÁSNA K A TER EPET.

CINQUECENTO
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As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am

    Az úttal átellenes, 
védett oldalon kisebb 
medence épült meg. Itt 
a rézsű emelkedése miatt 
két zártabb karakterű 
lakószint fordul a kert felé. 

›  Kilátás a meredek 
domboldalon futó zöld 
térfal felé. 

As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am

NEM EGY 360 FOKBAN KÖRBE KOMMUNIKÁLÓ 
„HÁZ-SZOBOR”, HANEM EGY ERŐS FŐNÉZETET 
HANGSÚLYOZÓ ÉPÜLET

› ›    A szelíd lankának ható 
kertépítészeti elem 
a délnyugati támfalak 
támasztásában is segít. 
Az új épület felett 
a hatvanas években 
épült, jó építészeti 
minőségű társasház nyújt 
némi esztétikai karaktert 
a szomszédságban.

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Bujnovszky Tamás

esztétikai mélyrepülést csak a késő-kádá-
ri Tüzép-barokk és a kilencvenes évek elejé-
nek újgazdag családiház-eklektikája jelentett. 
Fontos meglátni, hogy ezen a budai környéken 
nem pusztán a szuperpanorámás telkeken ter-
vezők nyújtottak magas színvonalat, hanem 
a belső, szűk utcákon építkezők is. Szűk utcá-
ból, meredek, lejtős, drámai-rézsűs telekből 
pedig akad itt bőven. Olyan telkekre gondolok, 
ahonnan kinézve nem arra csodálkozunk rá, 
hogy a Várhegy milyen lapos kis bucka tulaj-
donképpen, hanem azokra, ahonnan a majda-
ni teraszokról, ablakokból kinézve, szinte kar-
nyújtásnyira − mintegy mókusperspektívából 

Aki járt már életében Budán, talán 
nem vitatkozik azzal a kijelentés-
sel, hogy a városrész legszebb bel-

ső „tájegysége” az Istenhegy, Svábhegy és Kút-
völgy vidékére esik. Elképesztően izgalmas 
formákat mutató völgyekkel, leszakadásokkal, 
ormokkal tagolt részen járunk, ahol egyet-
len ház építésénél sem megkerülhető szempont 
a domborzat topológiája. Itt a század eleji 
első néhány vil la felépítése után a két hábo-
rú közötti építészet néhány csúcsdarabja és az 
ostrom pusztítása után a hatvanas, hetvenes, 
sőt nyolcvanas évek elején épült társasházak 
zöme is egyre nagyobb értékkel bír, valójában 
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    Kissé eklektikus, de jó 
ízléssel, márkás, ikonikus 
bútorokkal, magabiztosan 
rendezte be a tulajdonos 
az otthonát.

AZ UTCA EGYIK MEREDEK OLDALÁN A HÁZ ÁLL, 
MÍG SZEMKÖZT EGY ANNÁL IS MEREDEKEBB, FÁS HEGYOLDAL

− fás, bozótos meredélyt látunk. Panorá-
mánk nemhogy szélesen, végtelenül nyújtózik 
a horizont egyik csücskétől a másikig, hanem 
éppenhogy a szemközti fák szarkalakta odvá-
nak piciny f iókaszemeiben végződik. És még-
is. Ennél a hangyányi látványnál mámorítób-
bat nem nagyon ismer a városlakó. Minek az 
ég és a város végtelenje, ha kerítésünkön túli 
szomszédunk egy élő, mindig változó, min-
dig megújuló szent élőlény. Tarkabarka fás, 
bokros megunhatatlan mozi ez, ami keve-
sek kiváltsága egy nyüzsgő nagyvárosban.

Fotó: Székely Péter 

‹  A rajzon jól látszik, hogy 
az emeleteket összekötő 
lépcső ad erős karaktert 
a ház belsőépítészetének. 

Fotó: Székely Péter 

›
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Mi sem árulkodik a ház és 
természeti környezetének 
kapcsolatáról, mit ez az 
egyik fürdőt bemutató kép. 

    A homlokzaton burkolat-
ként megjelenő látszóbeton, 
a ház lakóterében is 
felfedezhető.

Éppen egy i lyen szituáció bizonyult ezen 
a környéken ihletforrásnak ennél a háromla-
kásos, nagyvonalú társasháznál, aminek kom-
pozíciós alapkaraktere napjaink vil laépítészeti 
modernizmusából táplálkozik, tehát bár szin-
tenként egy-egy lakásra oszlik, léptékében 
a vi l laműfajba tartozik. Ezt talán részlet-
kérdés is, ha megértjük azt a fotókon nehe-
zen visszaadható beépítési szituációt, misze-
rint az utca egyik meredek oldalán a ház ál l, 
míg szemközt egy annál is meredekebb fás 
hegyoldal. Így a megvalósult verziót jegy-
ző építészek számára a legfőbb orientációs 
pont ez a zöld térfal volt, pontosabban szól-
va a kompozíciós alapelvek tekintetében nem 
a ház kontúrját, vagy a telek határát jelen-
tő vonalat tekintette orientációs elemnek, 

hanem kívülről, a zöld hegyoldal felől szer-
kesztve befelé, hagymahéjelven komponált. 
Ráadásul ez a szemközti zöld, természetes sík 
az alaprajz, teraszok, helyiségek, üveg füg-
gönyfal szerkesztésében is főszerepet ját-
szott. Így érthető a hátsó, intimebb zóná-
ba épített teraszrész, i l letve medence, míg az 
utca felől, a zöld térfal felé bátran nyílhatott 
meg a garázsos pinceszinttel aláépített föld-
szint, az első és a középpontosan visszahú-
zott második szint. Érezhető, hogy ez nem 
egy 360 fokban körbe kommunikáló „ház-szo-
bor”, hanem egy erős főnézetet hangsúlyo-
zó épület. Köszönhetően a pinceszint megépí-
tése után az épületet áttervező Ferenczéknek, 
i l letve az elmondások alapján a rendkívül fel-
szabadult, kreatív és jó ízlésű megbízónak, 

Fotó: Székely Péter 

Fotó: Székely Péter 

Fotó: Székely Péter 

›
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    Az épület hátsó, nyugati 
oldalának látványa 
visszafogott, a terepben 
rejtekező, redukált 
tömeget mutat.

NAGYVONALÚ ÉPÜLETTÖMEG, KI- ÉS 
BELÉPCSŐZÉSEIVEL, ERŐS HORIZONTÁLIS 
HANGSÚLYAIVAL EGY SEMMI ESETRE SEM 
HIVALKODÓ HÁZ 

végeredményben nagyvonalú épülettömeg, ki- és 
belépcsőzéseivel, erős horizontális hangsúlyaival 
egy semmi esetre sem hivalkodó ház született. 
Az összképhez az is hozzájárul, hogy a telek 
rézsűjébe sül lyedő legalsó szint szürke beton-
burkolatához képest a felső, áttört szin-
tek könnyednek hatnak. Ezt az érzetet tovább 
erősíti, hogy a gépkocsibejárós előtér két 
oldalát lágy vonalú kertépítészeti beavat-
kozás, gyepes halmocskák ölel ik körbe.
Tudatosan az írás végére hagytam egy fontos, 
az előkert karakterét is érintő, de ennél sok-
kal izgalmasabb objektumot. Mintha egy apró 
képzőművészeti galéria, art-objekt volna az az 
apró betongarázs, ami üvegajtajai mögött egy 
designikont, egy stí lszerűen római rendszá-
mos Fiat 500 Nuovát rejt. A nemzetközi publi-
kációk között se szeri, se száma a kortárs vi l-
lákba komponált klasszikus Porschéknak, 
Mustangoknak, Ferrariknak. Együtt élni 
egy i lyen tárggyal éppen úgy jelenthet örök 

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Bujnovszky Tamás›
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Alapterület: 700 m2

Tervezés éve: 2013-2015

Építés éve: 2015-2017

Építész szerzők: FERENCZ MARCEL 

DLA, DÉTÁRI GYÖRGY DLA 

(NAPUR ARCHITECT KFT.)

Építész munkatárs: NYUL DÁVID, 

HOLYBA PÁL, GAZDAG ZOLTÁN

Építész közreműködő : LAKNER GYÖRGY

Kerttervezés: SZALKAI ADRIENNE

Nem szabunk határokat kreativitásának. 
Tegye egyedivé, különlegessé, ezáltal még 
értékesebbé az otthonát.

A régióban egyedülállóan a MaxCity elit 
üzletei kitüntetett figyelemmel és pro-
fesszionális szaktanácsadással segítenek 
Önnek a különleges bútorok és burkolatok 
harmóniájának megteremtésében.

Jöjjön el hozzánk, ismerje meg a legfrissebb 
trendeket, válogasson közel 100 üzlet  
prémium és luxus lakberendezési  
márkáiból!

MaxCity Lakberendezési Áruház | 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a, M1 / 14-es kijárat
Nyitvatartás: hétfő-szombat: 10.00–20.00, vasárnap: 10.00–19.00
www.maxcity.hu

A fotón egy KARE enteriőr látható

Presztízs,
egyediség
és érték

Fotó: Bujnovszky Tamás

Önálló betonpavilon és 
a Fiat 500 art-objektként 
viselkedik, miközben 
a támfal támasztása 
kapcsán szerkezeti 
funkciója is van.  

szerelmet, gyermeki lelket, száguldó szenve-
délyt, gyűjtőszel lemet, mint puszta kivagyi-
ságot. Éppen ezért rendkívül szimpatikus, 
hogy a megbízó itt egy olyan járműnek tervez-
tetett építészeti foglalatot, amitől a hivalko-
dás igencsak messze ál l . Lakóház és pavilon 
párbeszéde f inom és rétegzett értelmezések-
re sarkal l . Arányokról, tiszta formákról, szen-
vedélyes kapcsolatokról, mérnöki és esztéti-
kai dimenziókról egyaránt szól. A design, az 
urbanizáció, az európai modernitás múltjá-
nak visszafogott, lélekjárta, l írai megidézé-
se ikonikus, nehezen felejthető ötletnek hat.           
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HASÍTÉK

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF 

Építészet: TÓTH L ÁSZLÓ, 

PA PP L ÁSZLÓ, SCH A LLING 

FR IGY ES, SCHMIDT PÉTER

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Gondolom, sok olvasónk isme-
ri az Aranyélet című HBO-soro-
zat első szériájának egyik fősze-

replőjét, a Miklósi-család gengszterhaveri 
kölcsönből épített vi l láját. Egy szárnya-
ló, drónozott snitten, napjaink ingatlan-
forgalmazásának Wunderwaffenén felvett 
megalomán épület ez, ami pontos képet 
mutat korunk félvi lági, újgazdag vágya-
iról. Szóval a f i lmen feltűnő ház-szerep-
lő formapermutációi, közhelyalkatrészei 

mind-mind megtalálhatóak a Harsány-
lejtő néhány felparcel lázott hektárján. 
Gutowski Robert jó családi házán kívül 
ez a „harsány” háztömeg megannyi épü-
letgnómja az építészeti középszer, épület-
engedélyeztetési ügyeskedés mementója. 
Ide, erre a helyszínre invitált a lapunkban 
gyakran publikáló Tóth László építész. 
Családi háza kapcsán tudható, hogy meg-
rendelője már a telek kiválasztásakor 
bevonta a tervezőt a közös munkába, így 

„KI DRÓNON SZÁLL FELÉBE, ANNAK…“ 

KOR ÁBBI LAPSZÁMAINKBAN TÖBBSZÖR 

FOGLALKOZTUNK A CSÚCSHEGY ÉS TEST-

VÉRHEGY KÖZÖTTI, TULAJDONKÉPPEN 

ÓBUDA HATÁR ÁBAN TALÁLHATÓ HAR-

SÁNYLEJTŐN ÉPÜLŐ LAKÓPARK HÁZAIVAL. 

HŰSÉGES OLVASÓINK TALÁN EMLÉKEZNEK 

ARR A, EZ AZ A „LAKÓPARKOS” BEÉPÍTÉS, 

AMI JÓL ILLUSZTR ÁLJA AZT A FOLYAMA-

TOT, AMI DOMINÁNSSÁ, DIVATOSSÁ VÁLT 

A CSALÁDIHÁZ-TERVEZÉSBEN A VÁLSÁG 

UTÁNI FŐVÁROSI INGATLANOS KONJUNK-

TÚR ÁBAN. A MEDITERR ÁN, ROMANTIKUS, 

MÚLTBA FORDULÓ, ELVÁGYÓDÓ STÍLUS 

HELYETT A LAPOSTETŐS, MINIMALISTA 

MODERNIZMUS FORMA-PERMUTÁCIÓJA 

ÖRVÉNYLIK ITT, AMIBEN IMITT-AMOTT 

FELFÉN Y LIK A Z ÉPÍTÉSZETI ÉRTELEM. 

Csal á di há z Ha rsá nyl e jtő n
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traktus megnyitásával a panorámáról sem kel-
lett lemondania. Ennek az elfordított épület-
résznek a takarásában végül a nyitott oldal 
üveghomlokzata, az ahhoz kapcsolódó terasz, 
i l letve a kert intimebb helyzetbe került. Így 
a kert, az erdő, a terasz és az üveghomlok-
zat mögötti nappali-étkező-konyha tere szer-
ves egységben folyhatott össze. Valódi építé-
szeti csúcspontot azonban nem is feltétlenül ez 
a nagyvonalú megoldás eredményezett, hanem 
a nyitott homlokzatra merőleges kerti
üveg hasíték, amolyan „angolakna”-átirat, 
ami a fél ig a telek rézsűjébe sül lyesztett 

alagsorát is teljes értékű, természetes fény-
nyel tel i lakótérré tette. Ez az üvegfa-
lú rámpa a ház és kert közötti kapcsola-
tot immár f izikailag is felerősítette. 
Kívülről kétarcú a ház, ami egyfajta egyedi 
dramaturgiát eredményezett. Míg az utca felől 
érkezőket egy zárt homlokzaton lévő bejá-
rathoz vezető, trükkösen megmozgatott lép-
cső fogadja, addig a házba belépőket szinte 
magával ragadja az átel lenes oldal üveghom-
lokzati membránján át berobbanó kerti lát-
vány. A zárt, nagy homlokzati felületre rímelő 
módon a ház belsőépítészeti alapkarakterét is 

némiképpen helyzeti előnyt élvezett egy átla-
gosnak mondható tervezési folyamathoz képest. 
Kompozíciós szempontból ugyanis kulcsmomen-
tumnak bizonyult, hogy a telep legszélén, egy 
erdősávval szegélyezett, enyhe lejtésű telekre esett 
a választás. Következésképpen a későbbi épület 
erdő felőli oldalán áttört, nyitott struktúrában 
gondolkodhatott, ugyanakkor egy erre merőleges 

A kert oldal üveghomlokzata.

›

›

    A kertből a ház „alá” 
befutó hasíték.

    Az „angolakna” alkalmazásával 
olyan téri minőség alakul ki az alsó 
szinten, amit ritkán láthatunk 
hazai épületeknél.

KÍVÜLRŐL KÉTARCÚ A HÁZ, AMI EGYFAJTA 
EGYEDI DRAMATURGIÁT EREDMÉNYEZETT

›
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Pince alaprajz » 

     Skandinávosan 
letisztult világos fa 
textúrák.

hatalmas egyöntetű felületek síkjai adják meg, 
amivel a ház belső karaktere és külső megje-
lenése f igyelemreméltó egységbe kerül. Fehér 
és betonszürke síkokat el lenpontoznak mére-
tes, skandinávosan letisztult vi lágos fa textú-
rák. Az építész tudatosan redukálta a felhasz-
nált anyagok számát annak érdekében, hogy 
minél nagyobb egybefüggő felszíneket kapjon. 
Ebből következik az is, hogy a családi ház leg-
több helyisége, beépített bútora „rejtekajtók ”, 
mozgatható falak mögé kerültek. Ezek közül 
a nappali hátsó falának kinyíló fapanelje a leg-
látványosabb elem. Szép megoldás, ahogyan 

a tető vékony, hosszan futó áttörése az alag-
sorba vezető lépcső felülvilágítójaként szol-
gál, ám bizonyos szögekben szinte láthatatlan, 
hogy honnan is érkezik a természetes fény. 
Ha már szóba került az alagsor, akkor itt ál l-
junk is meg egy szóra. Ugyanis a kertből a 
ház „alá ” befutó hasítékkal, az „angolak-
na” alkalmazásával olyan téri minőség ala-
kul ki az alsó szinten, amit ritkán láthatunk 
hazai épületeknél. Ez az alsó szint, az itt talál-
ható rekreációs helyiségek naposak, vi lágo-
sak, elegánsak, tágasak, funkcionális és esz-
tétikai értelemben is teljes értékűek. Így 

NYITOTTSÁG ÉS ZÁRTSÁG, 
MINIMALIZMUS ÉS VIZUÁLIS 
GAZDAGSÁG

     A terasz és az üveghom-
lokzat mögötti nappali-
étkező-konyha tere.

›

›
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A ház belsőépítészeti alapkarakterét is 
hatalmas egyöntetű felületek síkjai adják 
meg.Köztük a több mint 300 négyzetmé-
ternyi fugamentes dekor mikrocement 
padlóburkolatok (és lépcső).
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As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am As 

    Az alsó szint rekreációs 
helyiségei naposak, 
világosak, elegánsak, 
tágasak.

A FŐ NÉZETEIBEN EGYSZINTESNEK TŰNŐ ÉPÜLET 
AZ ALÉPÍTMÉNYÉNEK HÁLA KOMPROMISSZUMOK 
NÉLKÜL VÁLIK KÉTSZINTESSÉ

›

a fő nézeteiben egyszintesnek tűnő épület az 
alépítményének hála kompromisszumok nél-
kül válik kétszintessé. Virtuóz módon szer-
kesztett megoldás ez, amit ebben a léptékben 
hol land, portugál kortárs épületek produ-
kálnak napjainkban. Nyitottság és zártság, 
minimalizmus és vizuális gazdagság adnak 
ebben a projektben randevút egymásnak. Úgy 
vélem az elmúlt években a családiház-terve-
zés hazai élvonalába érkező Tóth Project Épí-
tész Iroda egyik legjobb háza épült most fel.  

Alapterület (hasznos): 414 m2 

Pince: 209 m2

Földszint: 205 m2

 

Tervezés éve: 2016

Átadás éve: 2018

Építészet: TÓTH LÁSZLÓ, 

PAPP LÁSZLÓ, SCHALLING FRIGYES, 

SCHMIDT PÉTER 

(TÓTH PROJECT ÉPÍTÉSZ IRODA)

Belsőépítészet: DOBOS ZSÓFIA         
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Internorm központi bemutatóterem:
2051 Biatorbágy, Sasbérc út 1. 
E-mail: internorm@internorm.hu

A TÖKÉLETES KÉNYELEMÉRT 
INTERNORM ABLAKOK ÉS AJTÓK

Tapasztalja meg személyesen központi bemutatótermünkben, milyen páratlan élményt 
nyújtanak egyedi gyártású termékeink! Ne döntsön, amíg nem látta kínálatunkat!

ablak – ajtó

Kézműves mikrobeton és epoxy burkolatok
a legfelsőbb fokon megalkotva

www.oryfloor.com
+36 30 387 9479

Kézműves mikrobeton és epoxy burkolatok
a legfelsőbb fokon megalkotva

www.oryfloor.com
+36 30 387 9479

több,mint beton...

térbútorok

épülethomlokzat

vasúti esobeállók

szegély- és fedkövek

www.stylecrete.hu

www.argomex.hu
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EGYÉNISÉG, 
MÉGIS IGAZI 
CSAPATJÁTÉKOS
Gond ol atok a G raphi s of t  Pa rk 
l eg újabb é pül eté ről



48 49

budapest budapest

A területek húsz 
százaléka terasz, ami 
a bérbeadásnál 
előnyös.

«  A sétányok, 
áttörések és udvarok 
városias térrendszert 
alkotnak.

Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN
Építészet: SUGÁR PÉTER DLA, ILYÉS-FEKETE ZSUZSA, KUN TAMÁS

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

A GR A PHISOFT PAR K SOUTH FLE X IBILIS IRODÁ K AT K ÍNÁ L , ÉS A KÜLSŐ KÖR N Y EZETÉHEZ IS RUGA LM ASA N 

A LK A LM A ZKODIK. A Z Ú J FEJLESZTÉSRŐL A R A DIUS B+S V EZETŐ TERV EZŐIV EL , SUGÁR PÉTER R EL , 

ILY ÉS-FEK ETE ZSUZSÁVA L ÉS KU N TA M ÁSSA L BESZÉLGETTÜ NK.

Egy meghívásos pályázaton, három jelölt 
közül választották ki a Radius B+S iro-
da tervét a Graphisoft Park déli terü-

letének fejlesztésére, közelebbről a Fogadóépü-
let és az SAP új irodaépülete előtt déli irányban 
elinduló, gyalogos sétányra felfűzött épületre.
Miután a park meglévő irodakapacitá-
sa már kevésnek bizonyult, a bérlői terü-
let növelése volt a cél, méghozzá nagyon köny-
nyen osztható irodákkal, mélygarázzsal. 

A keskeny, észak-déli irányban elnyúló területre 
egy 180 méter hosszú épület került. Ennek a lép-
tékét kellett úgy megfogalmazni, hogy továbbvi-
gye a park szellemiségét. A Radius B+S csapata 
a sűrű beépítés mellett olyan térbeli gazdagság-
ra törekedett, amely nem válik unalmassá, meg-
tartja az emberi léptéket, és illeszkedik a többi, 
barátságos földszínekkel kialakított épülethez.
A Fogadóépülettel, valamint a Vikár & Lukács
tervezte SAP irodával együtt már korábban is 

kialakult egy utcafront, a Radius B+S új épü-
lete ehhez hozzátett még négy tömeget. Ezen 
a felületen találkozik a park a városi szövet-
tel. Az útról a korábbi épületekkel együtt már 
hat építészeti tömeg váltakozását látni, 
amelyek ritmust adnak az új szakasznak. 
A beépítés egyéb elemei igazodnak a hátsó
íves utcához, a diákszálló épületéhez. Úgy 
váltak egy, a parkhoz is illeszkedő formá-
vá, hogy a front nagyon katonás, rende-
zett képet mutat. Az épületblokkok közt rálát-
ni a régi gázgyári villákra, az áttöréseknek, 
szaggatásoknak ez is szándékolt szerepe.
Átjárhatóbbá is vált a park, mert az Angel 
Sanz Briz (volt Jégtörő) útnál épült új for-
galmi csomópont felől autóval és gya-
log is megközelíthető a déli terület.
„Az egész tömböt át lehet járni – jegyezte meg 
Sugár Péter. – Tehát át lehet járni a volt tiszt-
viselőtömbi házakhoz is keresztben, illetve 

az új csomópont felől is átmehetünk, vagyis 
nem kell megkerülni az SAP épületét, ami 
korábban blokkolta az átjárást északról.”
A Graphisoft Park South-nál nagyon sok 
a terasz- és az udvarfelület, ami nem általá-
nos a hasonló bérirodáknál. Ezek használható-
ak lényegében közösségi térként, illetve mint 
azt Ilyés-Fekete Zsuzsa a 20 éves a Graphisoft 
Park ünnepségen megtapasztalta, a „legnagyobb, 
középső udvartér akusztikailag is kiváló”.
Érdekes kontrasztot alkot viszont a szintén 
Radius-féle Fogadóépülettel. Ez utóbbi hangsúlyo-
zottan eltér a társaitól, teljesen üvegezett, olyan, 
mint egy „lámpás” ezen a téri részen, a megérke-
zés szinte ünnepélyes tere, míg a déli épület alkal-
mazkodik a park forma- és anyagvilágához.
A homlokzaton rengeteget dolgozott az iro-
da. „Meg kellett jeleníteni a megszokott, termé-
szethez köthető színeket, de nem akartunk egy 
újabb kiselemes téglaburkolatos, vagy korcolt 
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    Hamar kapósak lettek 
a Graphisoft Park South irodái.

   Rugalmasság és transzparencia 
jellemzi a beltereket.

› ›
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»  Az antracit-narancs burkola-
tok egyedi karaktert biztosítanak, 
de összhangban maradnak 
a régebbi épületekkel is.

fémlemezes házat” – árulta el Kun Tamás.
Mivel jelentős az autós közlekedés, de van egy 
gyalogos lépték is, a Radius B+S-nél arra töre-
kedtek, hogy mindkét szempontból, különbö-
ző sebességeknél is érdekes legyen a tömeg. 
 Így került végül a külső, a Szentendrei úttal 
párhuzamos felületekre antracit színű burko-
lat, míg a bevágások, belső udvarok felülete szí-
nes lett, mi több, az egyes blokkok eltérő szí-
nűek: az A és B, illetve a C és D egyformák. 
Az utcafronti homlokzat szigorát pedig a nyílás-
zárók mellé beépített színes lamellák oldják.
A bérlők rendkívül rugalmasan alakíthatják 
a tereket: a 12 000 négyzetméteres, négyszin-
tes épületben akár egyetlen blokk egyetlen, 
akár több blokk több szintjét (vagy az összekap-
csolt blokkok szintjeit) is elfoglalhatja egy cég.
Minden tömbben a középső traktusban található 

a vizesblokk és a közlekedő, ami körül adódik egy 
O-alakú tér, ezt pedig nem töri meg semmilyen 
tartószerkezet, vagyis válaszfalak híján akár kör-
be is járhatjuk, kötöttségek nélkül. Az egész épü-
letet a klasszikus irodai raszterre szerkesztették 
(8,10 x 8,10 méter), amiből éppen a flexibilitása 
révén nyerhetőek puha, szabad formálású terek.
„Az egész beépítés olyan fordulatokat teremt, 
mintha egy kisváros lenne – összegzett Sugár 
Péter. – Az pedig a mindenkori bérlőkön múlik, 
mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel. Minden-
esetre nem provizórikus beépítést terveztünk.”

NÉGY EGYFORMA 
TÖMEGET 
LÁTHATUNK, DE 
MINDEGYIKNEK 
SAJÁT ARCA VAN, 
AKÁRHA TESTVÉREK 
LENNÉNEK

Alapterület (nettó): 30 787 m2

Tervezés éve: 2016

Átadás éve: 2018

Generáltervező: R ADIUS B+S KFT.

Építész vezető tervezők: SUGÁR PÉTER DLA, 

ILYÉS-FEKETE ZSUZSA, KUN TAMÁS

Építész munkatársak: 

BENCE-MOLNÁR ESZTER, 

FÜLÖP FRUZSINA, NONN ZSUZSÁNNA, 

NUSSZER DIÁNA, ORBÓK SÁNDOR, 

TURI LILLA

Komplex környezetrendezés: ANDOR ANIKÓ, 

LAND-A KFT.
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A z Eg yedül álló S zül ők K lubja 
Al apít vá ny központ ja

2005 ÓTA LÉTEZIK A Z EGY EDÜL Á LLÓ SZÜLŐK K LUBJA 

A L A PÍT VÁ N YA, A MELY A LEGKÜLÖNFÉLÉBB MÓDOKON SEGÍTI 

A ZOK AT A CSA L Á DOK AT, A HOL A Z EGY IK SZÜLŐ VA L A MIÉRT 

HI Á N YZIK, ÍGY A Z EGY EDÜL Á LLÓ A N YA, A PA K ELL , HOGY MEG-

KÜZDJÉK A HÉTKÖZ- ÉS Ü N NEPNA POK K A L . L ASSA N 15 ÉV E LÉTEZNI 

TEH ÁT EZ A FONTOS A L A PÍT VÁ N Y, DE MINDENK I SZÁ M ÁR A TA L Á N 

MOST VÁ LTA K IGA ZÁ N L ÁTH ATÓVÁ.

ITT NEM 
VAGY 

EGYEDÜL

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA

Építészet, belsőépítészet: BOTOS ANDR ÁS, NAHOCZKI ÉVA, 

PÓLUS KÁROLY, TŐRÖS ÁGNES

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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ENNEK 
A HELYSZÍNNEK 
A BEFOGADÁST, 
VALAHOGY 
A HAZATÉRÉST KELL 
SUGALLANIA

Szintterület (bruttó): 400 m2

Tervezés éve: 2017
Átadás éve: 2018

Megbízó: EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK KLUBJA ALAPÍTVÁNY
Építészet: BOTOS ANDRÁS, NAHOCZKI ÉVA, PÓLUS KÁROLY, 
TŐRÖS ÁGNES (ARCHIKON KFT.)

Számos nemzetközi díjat kapott ez 
idáig Szilágyi Zsófia Egy nap című 
első játékfilmje. Negyvenes, három-

gyerekes nyelvtanárnő hétköznapi rutinja, roha-
nása ez a film – nem egyedülálló anya, még férje-
zett, de házassága válságban. Amit látunk, hogy 
van, amiben már egyedül van a gyerekeivel. Döb-
benetes kor(film)kép. A boldog papás-mamás-
kétgyerekes plakátokon a Családok évét hirde-
tő hétköznapjaink országtünete. Nagyjából 300 
ezer családból hiányzik a második fél. Nagyjá-
ból, vagyis ennyit mutatnak a hivatalos számok.  
Ezeket a nehézsorsú embereket segíti ingyenes jogi, 
pszichológiai, táboroztatási, mindenféle élethelyzeti 
tanácsokkal, programokkal az ESZKA, s az alapít-
ványnak lehetősége nyílt arra 2016-ban, hogy létre-
hozza az Egyszülős Központját, ami szándékuk sze-
rint egy országos hálózat modellintézménye lesz. 
Az Üllői úton, az iparművészeti Múzeummal 
szemben, az egykori Medikus Kávéház tereit az 
Archikon építészstúdió tervezői „rajzolták át” egy 
770 négyzetméteres részben (kisebb részben) iro-
dai térré. Ebben működik az alapítvány főhadiszál-
lása, de egyben játszóház, presszó (a Nyolcharminc 

Ground és a Nyolcharminc Presszó), közössé-
gi tér, ami mobilirodának is használható: nyolc 
munkaállomást alakítottak ki, amit az ún. Egy-
szülős kártyával vehetnek igénybe az érdeklő-
dők, de van egy teljesen felszerelt munkaállomás 
is, amit a vállalkozó vagy épp munkát kereső egye-
dülálló szülő használni tud. Ugyanakkor a köz-
pont remek programhelyszín, ahová nem csupán 
a szó szerint érintetteket várják, bárki bemehet.  
Itt nincs olyan, hogy a térből, a programokból 

kirekesztődnek a mozgássérültek/mozgáskorlá-
tozottak, rászolnak a gyerekre, ha futkorászik, 
a babások mögött összesúgnak, ha éppen sír. 
A központ ízig-vérig „szociábilis hely”, és tér is az.  
A pasztelles színek miatt, mintha kicsit Wes Ander-
son gyerekeket és felnőtteket egyaránt elbűvöl-
ni képes mozijában lennénk. Ugyanakkor 
a halszálkamintában lerakott parketta, a hagyomá-
nyos cserépbe ültetett szobanövények, a hatvanas 
éveket idéző támlás-, és karosszékek, a gyerekeknek 
készült játszósarok (ami persze nem sarok), a türkíz 
lambériaburkolatú falak a legkülönfélébb falszaka-
szokon együtt olyan enteriőrt adnak ki, ami ismerős 
érzeteket kelthet a jelenlévőkben. Ilyen volt a nagy-
mamánál, majdnem ilyen otthon, majdnem olyan, 
mint nálatok! Persze mindez nem jelenti azt, hogy 
valamiféle retrós helyen járunk: a térrészek szaka-
szolását – egyben-tartásukat, mégis elválasztásu-
kat – transzparens belsőépítészeti elemekkel oldot-
ták meg, amik jelen vannak, funkcionálisak, de 
mégsem zavarják az összeképet, a térhasználtot. 
Mert ennek a helyszínnek a befogadást, vala-
hogy a hazatérést kell sugallania. Azt, hogy itt 
megértenek, segítenek, itt nem vagy egyedül.

« Az egykori Medikus Kávéház 
tereiben működő modellintézmény.
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MEGÚJULT WEBOLDAL
KLIKKELJ!
OCTOGON.HU

Transzparens belsőépíté-
szeti elemek segítik a tér-
szervezést.

VENDÉGLÁTÓ 
ÉS LAKOSSÁGI 
BÚTOROK, 
MINDEN 
STÍLUSHOZ.

mobcenter.hu
MobCenter

4400 Nyíregyháza, Iskola utca 1.

Tel.: 06309916236

info@mobcenter.hu

www.mobcenter.hu

B ú to ro k  m i n d e n  s t í l u s h oz
MOBCENTER

AMAGUSTO – Kolozsvár
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« Különleges, duplahéjú homlok-
zattal építették meg, és magas 
fényátbocsátású, de alacsony 
hőátbocsátású síküveg-táblákat 
alkalmaztak a homlokzatokon. 
A főbejáratnál Szőke Gábor 
Miklós Méhkas szobra látható. 

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA

Építészet: DR. OLÁH MIHÁLY ZOLTÁN, 

KIS PÉTER

Belsőépítészet (lobbi + liftelőtér): BAR A ÁKOS

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

Hill Sid e Of f ices ,  B u d a

HEGYVIDÉK 
KINN ÉS BENN

2008-2009-ben kezdődött meg az a folya-
mat, aminek az első, látványos periódu-
sa 2016 késő őszére tehető: ekkor kezdték el 
építeni a HillSide-ot, amit idén ősszel adtak 
át (A start dátumából sejthető, hogy a vál-
ság évei fékezték le, jegelték a projektet). 
A beköltözések, az irodák kialakítása e lap-
számunk készítése közben is folyamatosan 
zajlanak, így teljes képet nem tudunk még 
adni az épületről − néhány fotóval, fotó-
ban prezentáljuk most, a következő, nagyobb 
bemutatónkig. Látványos már első pillantás-
ra ez az épület, nyilván a jövő dönti el majd, 
hogy ikonikussá válik e ebben a különleges 
környezetben, ahol áll. Elhelyezkedése – köz-
vetlen szomszédjai a MOM Park, a Novotel – 
szerencsés, és nem egyszerűen arról van szó, 
hogy „jó a lokáció”, azaz pár villamosmegálló-
ra a metró, háromszintes föld alatti parkolója 
várja az autósokat; az épülettel szintén szom-
szédos a Gesztenyés-kert, benne egy sport-
centrum, egy bevásárlóközpont tényleg csak 
pár lépésre innen. Helyi adottságok miatt ez 

a helyszín még a hegyvidék, de már a város, 
„határépület tehát” - nevezhetnénk kapusze-
rű pozíciónak is, de túl sok épületre mond-
ják, mondjuk már, hogy kapuépület, kicsit 
elcsépelt, így méltatlan lenne ez a jellemrajz. 
A Hegyvidéki Önkormányzat pár éve meg-
kezdett területfejlesztési koncepciója felől 
nézve ez már a hegyvidék – mint látni fog-
ják, az épületen, az épületben is számtalan 
a hegyvidékre utaló tervezői, alkotói ref lexi-
ót találunk erre, például ilyen a Hellowood 
Építész és Design Stúdió fából készült, 3D-s 
Hegyvidék-felirata. Városias karaktert pedig 
nem önmagában csupán a felhasznált építé-
szeti anyagok adnak, vagy a megformálás, az 
alkalmazott korszerű technológiák. Az épü-
let ezekkel együttesen – elhelyezkedése, anya-
gai, az építészeti, belsőépítészeti minősé-
ge – teremti meg azt: az Alkotás út iroda- és 
üzleti sorát koronázza meg, azt a városi tér-
falat folytatja, ami az utca túloldalán for-
málódik pár évtized óta például az Alkotás 
Point, vagy a sajátoldali MOM Park által.  
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SZÁMTALAN, A HEGYVIDÉKRE UTALÓ 
TERVEZŐI, ALKOTÓI REFLEXIÓT TALÁLUNK
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«  A lobbit, a liftelőteret 
olyan belsőépítészettel 
tervezte meg Bara Ákos, 
építész (Bara Design 
Studio), ami szakítva 
a hagyományos irodai lob-
bik designjával egyértel-
műen egy nívós szálloda 
fogadóterét juttatja 
eszünkbe.

›  A környékre, dombor-
zatra utaló hullámvonalak 
sok részleten megjelennek 
kinn és benn egyaránt, 
erre erősít rá az egyedi 
világítás is. 

VÁROSIAS K AR AKTERT 
PEDIG NEM 
ÖNMAGÁBAN CSUPÁN 
A FELHASZNÁLT 
ÉPÍTÉSZETI 
ANYAGOK ADNAK

Bérbeadható területet: 22 000 m2

Tervezés éve: 2015-2017
Átadás éve: 2018

Fejlesztő: 
GR EEN UR BAN ELEGANT KFT.
Felelős tervező: 
DR. OLÁH MIHÁLY ZOLTÁN 
Építész munkatársak: 
ÉGETŐ SÁNDOR, VÁRHIDI TAMÁS, 
TAMÁS PÁL  
Homlokzat és tömegalakítás, 
felelős tervező: KIS PÉTER 
(ATELIER PETER KIS)
Építész munkatárs: KR AUSZ ZSOLT
Lobbi és liftelőtér: BAR A ÁKOS 
(BAR A DESIGN STUDIO)
Kivitelező: MAR KET ÉPÍTŐ ZRT.  
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Számos mosdótér kialakításában 
is a szállodákra jellemző designt 
alkalmazták.

»  Az épület energiahatékonyságának 
szempontjából fontos kiemelni, hogy 
a homlokzat üvegezése egyenértékű 
egy külső árnyékolórendszerrel.  

A BEKÖLTÖZÉSEK, AZ IRODÁK KIALAKÍTÁSA 
E LAPSZÁMUNK KÉSZÍTÉSE KÖZBEN 
IS FOLYAMATOSAN ZAJLANAK
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Nordikal Tervező és Szolgáltató Kft.
Alumínium nyílászárók, függyönfalak 
tervezése, gyártása, kivitelezése

Web: www.nordikal.hu
E-mail: iroda@nordikal.hu

1

I RODA

Do work Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
+36 1 489 3860  I  dowork@dowork.hu  I  www.dowork.hu

Hill Side Irodaház Lobby
 Közületi bútorok a do work!-től
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HILLSIDE ÉS AMI MÖGÖTTE VAN  

ProInterier Kft.

Budapest, 1138 Esztergomi út 48.

Tel.: (+36-1) 349 6545

E-mail: info@prointerier.hu

Web: www.prointerier.hu

Az épület bejáratánál egy óriási kaptár fogad 
minket, amely körül ott repkednek a szorgos 
méhek, mintegy szimbolizálva a természet 
egyik legcsodálatosabb jelenségét: a szor-
galmas gyűjtögetést és az elpusztíthatatlan 
anyatermészetet. 

Ahogy belépünk az irodaházba, olyan, mint-
ha egy másik világba repülnénk. Az épületen 
kívül a zöld háttér keveredik a zsúfolt autó-
utakkal. Belül azonban az elegancia és natu-
rális elemek vegyülnek kreatívan egymással, 
és sétánk alatt hol egy hatalmas csiszolt kőbe, 
hol egy lombos fába botlunk. A monumentá-
lis belterületű fogadó területet akár koncert-
teremnek is képzelhetnénk, miközben több 

komoly nagyvállalatnak ad otthont. A lobby-
ban szintén a fekete szín dominál olyan képi 
világgal, mintha egy bazaltköves hegyoldal 
előtt állnák, amit kissé tompít a zöld növé-
nyes, kivilágított üvegfal. A mesevilág hatás-
ban szinte már várjuk, hogy egy erdei hobbit 
bukkanjon elő a falak mögül.

A Prointerier Kft. 2017. december 6-án 
kezdett el dolgozni az épületen, ahol kb. 
25 000 m2-nyi területen végzett szárazépítést, 
mely magába foglalja a falak és mennyezet 
építését, a vizesblokkok kiépítését és az 
álpadló lerakását. 
A földszinten tovább sétálva belebotlunk az 
elegánsan kialakított étterembe, ahol az épü-

leten is domináló fekete szín a belógó lám-
pákon köszön vissza. A szürke szín a fala-
kon, a fahatás pedig a padlókon jelenik meg. 
A Day Spa szépségszalonon kívül a három 
szintes mélygarázsban található közösségi 
tereket, vizesblokkokat, kerékpártárolókat, 
kerékpáros öltözőket, személyzeti öltözőket 
és liftelőtereket építette a ProInterier Kft.  

Az első bérleménybe belépve letisztult szín-
világ, ízlésesen kialakított mini tárgyalók és 
egyszerű, de praktikus bútorok fogadnak, 
ahol azonnali késztetést érez az ember, hogy 
beüljön a narancssárgás boxba, felhívja az 
egyik barátját és közben megigyon egy gőzöl-
gő lattét. A világos, de egyszerű kialakítás-

hoz tökéletesen passzolnak az extrém színek, 
mert vidámabbá teszik a teret. A Hewlett 
Packard Enterprise a kreatív munkakörnye-
zet kialakítása mellett arra is figyelmet fordí-
tott, hogy a kisebb megbeszélésekhez is meg-
felelő teret biztosítson. A tárgyalók szürkés 
modulszőnyegeit igényesen feldobják a cit-
romsárga székek, ahol egy komoly tárgya-
lás is sokkal produktívabb lesz. Ebben az iro-
dában Interface Yuton és Heuga szőnyegek, 
illetve Studio Set LVT-t burkolatok találhatók.  
A Concorde irodába belépve gyönyörű nap-
sütés fogadott minket, miközben a még búto-
rozatlan, de már beszőnyegezett irodákban 
álomszerű fényeket láthattunk, így egy-két 
telefonos fotó is készült a színes modulszőnye-
gekkel és a pazar háttérrel. Az iroda hatal-
mas terei, a dizájnos környezet és csodás 
kilátás együtt rendkívül motiváló lehet az itt 
dolgozók számára.  Figyelemreméltó a terek 
kialakításában, ahogy a szürke Composure 
szőnyegeket kombinálták vidám, de mégsem 
harsány színekkel. Kedvencem az egyik kis-
tárgyaló, amit középen egy sárga sáv keresz-
tez, miközben fentről egy függesztett kör-
gyűrű lámpatest fényesít be.  
Továbbsétálva az Eston irodába, olyan érzé-
sünk támadhat, mintha egy hollywoodi scifibe 
kerültünk volna; egyik oldalról hackereket, 
másik oldalról pedig birodalmi rohamoszta-
gosokat várnánk. Az ingatlanértékesítéssel és 

-közvetítéssel foglalkozó cég láthatóan ked-

veli a sötétebb színeket, ahol helyett kapott 
az Interface egyik legkülönlegesebb modul-
szőnyege. a Net effect is és a sokak kedven-
ce a Composure Reserved. 
Mindegyik irodára jellemző a páratlan kilá-
tás. Az itt dolgozók úgy érezhetik, hogy 
egész Budapest a lábuk előtt hever, rálát-
nak a BAH-csomópontra, ellátnak egészen 
a Budai hegyekig, de ha kedvük van, átugra-
nak ebédszünetben a MOM üzletközpontba.  
A ProInterier Kft. számára presztízs értékű 
egy ekkora projekt. A mai piaci helyzetben, 
amikor az építőipar komoly munkaerőhiány-
nyal küszködik, egy ekkora volumenű feladat 
sem jelentett problémát az óriási kihívások-
kal szívesen szembenéző cégnek. A feszített 
munkatempó mellett a Market Építő ZRT. 
folyamatosan a ProInterier Kft. mellett állt 
és a kritikus időszakban is konstruktívan, akár 
személyesen is részt vett a felmerülő kérdé-
sek gördülékeny megoldásában. A ProInterier 
Kft. végig tartotta a két évvel ezelőtti szer-
ződésben leírtakat, az együttműködésért 
pedig köszönetet nyilvánít Scheer Sándor-
nak a Market Építő ZRT. vezérigazgatójá-
nak, Májer András műszaki igazgatónak és 
csapatának, Horváth Bencének és Nyíri Ber-
nadettnek.
Az épület minőségében és egyediségében is 
kiemelkedik a körülötte lévő irodaházaktól. 
A budai oldal ékköve lett a Hegyvidék zöld-
jében magasodó óriási irodaházberuházás. 

A Hillside építkezés kétségkívül az idei év egyik legkülönlegesebb irodaházprojektje. A nem 
csak megjelenésében egyedi épület már messziről kiemelkedik a körülötte lévő házak sokszínű-
ségéből. A fényes, fekete, üveges irodaház a budai oldal egyik ékköve, ahol minőségi alapanya-

gok és egyedi külső találkozik egymással. 

ProInterier Kft. munkái a Hillside-on

Szárazépítés: 25 000 m2 (Álpadló: 19 000 m2)

Interface modulszőnyeg: 3000 m2

Átadás: 2019 Q1
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dormakaba Magyarország Zrt.
1044 Budapest, Óradna utca 3/B | Telefon: +36 1 350 1011 | Fax: +36 1 329 0692 | info.hu@dormakaba.com | www.dormakaba.hu

 

 

 

Fedezze fel a működési szabadságot és növelje a                                           
vendégélményt 

Az a törekvésünk, hogy olyan teljeskörű rendszereket 
alakítsunk ki, melyek magas szintű irányítást, 
biztonságot és hatékonyságot nyújtanak, áll a 
középpontjában annak, hogy a vendéglátóipart 
fenntartható megoldásokkal tudjuk kiszolgálni. 
Minden szállodai tevékenység szempontjából a 
hatékonyabb működésre összpontosítunk, hogy 
növeljük a vendégek elégedettségét és csökkentsük a 
költségeket. A technológia a közös szál, hogy a 
szálloda sikeres működtetése tökéletessé tegye a 
vendégélményt. A mai utazó alkalmazza a mobil 
gondolkodásmódot és személyre szabottabb élményt 
keres az egyéni szállás igényei kielégítésére. 

A Saflok és az Ilco egyaránt megfelelnek az igényes 
vendég életmódjának és a vendéglátóipar innovatív 
gyakorlatainak. Minden terméket aprólékosan 
terveztek, szereltek és teszteltek Észak-Amerikában, 
hogy megfeleljenek a BHMA 1. osztályú tanúsítási 
szabványoknak. A szállodazárak működtetését végzó 
áramköri paneleket házon belül, a dormakaba 
termékmérnökök felügyelete alatt gyártják, hogy 
biztosítsák, hogy termékeink az elérhető 
legmagasabb minőségben készüljenek. Ennek 
eredményeként a vendégközpontú megoldásaink 
olyan technológiákat tartalmaznak, amelyek a 
biztonság és a kényelem összekapcsolása révén 
növelik a vendégélményt, miközben biztosítják a 
működési szabadságot.  

 

ZárrendszerekAjtó vasalatok Beltéri 
üvegfalak

Beléptető 
és bejárati 
rendszerek

Elektronikus 
beléptetés és 
adatkezelés

SzéfzárakSzállodai 
beléptető 

rendszerek

Szerviz Mobilfalak Nyerskulcsok és 
kulcsmásológépek

Ahogy a Hill Side Irodaház tervezőinek és beruházóinak, 

úgy nekünk, a dormakaba Zrt.-nek is fontos az exkluzív, 

mégis funkcionális, emberközpontú és racionális meg-

oldások megtalálása. Ezért is jelentett sokat számunkra, 

hogy dolgozhattunk ezen a projekten. 

Az épületbe két, egyedi kialakítású, Talos RDR-S01 

típusú automata forgóajtó került. Ezek egyik különle-

gessége a gyűrű-profil nélküli szabad peremű üvegtető, 

valamint az egyedi gyártású íves profilba rejtetten elhely-

ezett mozgásérzékelő radarok, melyek ezzel a megoldás-

sal gyakorlatilag eltűnnek a szem elől. Ezeknek köszön-

hetően hozzá tudtunk járulni az elegáns, reprezentatív 

bejárat kialakításához.  Emellett szintén különlegesnek 

mondható az automata ajtó motorjának és vezérlésének 

elhelyezése. Mivel az épület teherhordó szerkezetének 

kialakítása miatt a motor a padlóban nem volt elhely-

ezhető, így a meghajtás és vezérlése a forgóajtók alatti 

födém alsó síkjára, a -1 szint mennyezetére került rög-

zítésre. Ez a mennyezeti rögzítési mód bár design sze-

mpontjától nem látható, ám nagy könnyebbséget ad a 

tartószerkezetek szabadabb kialakításához.

Az épület zárrendszerének kiválasztásakor mi is szem 

előtt tartottuk az épület kialakítását, annak rugalmas 

feloszthatóságát, igazodva a mindenkori bérlői igények-

hez és későbbi esetleges módosításhoz. A vezérkulcsos 

zárrendszer alapkiépítését a Kaba pExtra+ típusból 

készítettük el. Ezeknél a zárbetéteknél a biztonságot 

jelentősen növeli, hogy speciális marási technikával 

készül a kulcsprofil, mely nagymértékben meggátolja 

a manipulációt. A Kaba pExtra+ zárbetétek és kulcsok 

2032-ig szabadalommal védettek. Közepes és nagyobb 

rendszerekhez kifejezetten alkalmasak - amellett, hogy 

megfelelnek a maximális biztonsági követelményeknek, 

kifinomult, összetett zárrendszerek hozhatók létre ebből 

a típusból.

A dormakaba Magyarország Zrt. széleskörű és átfogó 

megoldásokat és szolgáltatásokat kínál a biztonság és 

a beléptetés területén irodaházak mellett szállodák, bev-

ásárló központok, sportlétesítmények, kórházak részére, 

vagy akár saját otthonába.

Különleges Irodaházhoz 
különleges megoldások a dormakaba-tól

504_18_DORMAKABA_H_OCTOGON.indd   1 2018. 11. 29.   14:03:10

BELIGHT 
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

HILLSIDE OFFICES 
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A Coolfire Kft piacvezető pozícióját az általa 
képviselt ideológiával érte el, miszerint 
mind a befektetőknek, kivitelezőknek és a 
tervezőknek minőségi filigrán üvegezett 
tűzgátló termékeket biztosítson! 

A Hillside projekten az üveg, a fény és 
a bevilágítás kiemelt szerepet kapott, amit 
egyedi fejlesztésű SAPA Thermo 74 EI90 
tűzgátló kilencven perces ajtók biztosítanak 
a lépcsőházakban, illetve Sapa Thermo 92 
EI120 tűzgátló üvegezett százhúsz perces 
fix szerkezetek az első emeleti aulára néző 
bérleményi szalagablakok!

A megfelelő biztonsági illetve esztétikai 
megoldás megtalálásához, már a projekt 
kezdeti szakaszában együttműködtünk az 
épület alkotásában résztvevő szereplőkkel, 
ennek eredményességét a helyszín illetve 
a fényképek is hűen visszaadják, így a szigorú 

szabályok mellet, tervező csapat elképzelésése 
szerint sikerült megvalósítani az aula 
természetes megvilágítását kompromisszumok 
nélkül, termékeink alkalmazásával!

Egyedi fejlesztésű termékeinkre és 
megvalósult projektjeinkre kiemelten büszkék 
vagyunk, ezek a munkák bizonyítják, hogy az 
innovációba fektetett energia és a munka 
szeretete a legjobbá emeli a Coolfire Kft-t.

Coolfire Kft.

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.: (+36-20) 978 4346

E-mail: info@coolfire.hu

Web: www.coolfire.hu

TRENDI ÜVEGEZETT 
TŰZGÁTLÁS MAGAS 
SZINTEN

TREND  
ENTERIŐR 
DESIGN 

Keresse  
az újságárusoknál!

Korszerű nyílászárók

695 FORINTÉRT

TÖBB MINT 140 OLDALON

2018-TÓL 
MÁR KÉTHAVONTA 

KONYHAI INNOVÁCIÓK 
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budapest budapest

A

A

B

B

A tömegalakítás rajzai.

A ház tömegformálásában 
a Menger-szivacs néven 
ismert fraktál játszik 
főszerepet.

NYITOTT 
SZEMMEL ÉS 

NYITOTT 
ELMÉVEL

ELK ÉSZÜLT A TELEKOM ÉS A T-SYSTEMS KÖZÖS SZÉK H Á ZA, JELENLEG M AGYAROR SZÁG LEG-

NAGYOBB A L A PTERÜLETŰ IRODA ÉPÜLETE . BŐ SZÁ ZEZER NÉGYZETMÉTER EGY ETLEN ÉPÜLET-

BEN, VA LÓBA N VÁROSI LÉPTÉKŰ, ÚGY NEV EZETT L A NDM AR K ÉPÜLET BU DA PESTEN, A MI K ÉPES 

Ú J K AR A KTERT A DNI ÉS Ú J V ISZON Y ÍTÁSI PONTOT LÉTR EHOZNI A FŐVÁROS ÉPÍTÉSZETÉBEN. 

NEHÉZ RÓL A EGY ETLEN ÉPÜLETK ÉNT ÉRTEK EZNI, NOH A PAR A DOX MÓDON EZ A TÉN Y VA LÓ-

JÁ BA N NEM FÜGG ÖSSZE A NÉGYZETMÉTER EK SZÁ M ÁVA L .    

Következik-e abból az építészetre vonat-
kozó lényeges jellegzetesség, ha egy 
épület nagy? Sőt nem pusztán nagy, 

hanem hatalmas, gigantikus, irdatlan, kolosszá-
lis, óriási, kapitális, termetes, robusztus, monu-
mentális. Erre a kérdésre egyáltalán nem köny-
nyű válaszolni. Gondolom az építők számára, 
vagy ökológiai értelemben, illetve az üzemelte-
tés, f inanszírozás felől nézvést, valamint a bérlő 
részéről nyilván van jelentősége a méretnek. Ám 
az építészet esztétikai szempontjai felől tekint-
ve a fizikai kiterjedés talán inkább elfed lénye-
ges dolgokat, mintsem, hogy rámutat azokra. 
Érzésem szerint e székház kritikai bemutatá-
sakor a méretre vonatkozó gondolati fókusz 

ugyancsak inkább elfedi a lényeget, mintsem 
közelebb visz hozzá. Az építészet esztétikumá-
ra, az építőművészetre vonatkoztatva ugyan-
is másféle szempontok sokkal lényegesebbek. 
Tényként kezelhetjük, hogy az épület urbanisz-
tikai jelentősége elvitathatatlan. Véleményem 
szerint a most létrejött térfalnak fontos szere-
pe van abban, hogy ez a jelentős városi közle-
kedési csomópont ne pusztán mérnöki alakzat 
legyen a jövőben. A Groupama Arénával (Streit 
Ágnes, 2013-2014), a népligeti Autóbusz-pálya-
udvarral (Lázár Antal, 2001-2002) Hőnich-
Cságoly-Szabó Népliget Center irodaházával 
(2006-2010), illetve a jövőben várható további 
beépítésekkel a Könyves Kálmán körút Dunáig 

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF | Építészet és generáltervezés: TIBA STÚ DIÓ 

Építészeti fotók: BU JNOVSZK Y TA M ÁS | Drónfotó; külső fotó a harmadik oldalon: PA LKÓ GYÖRGY

A Tel ekom és  a T-Sys te m s közös , 
új  s zékhá z a

kifutó szakasza egyre inkább valódi urbanisz-
tikai egységgé formálódik. Léptékváltás, minő-
ségi ugrás zajlik éppen, aminek alaphangját 
a Telekom Székház határozza meg. Fontos hatá-
sa lesz a Népliget tervezett rehabilitációjára, 
illetve az egész Hungária-gyűrű fejlődésére.                  
Visszatérve a kritika alapgondolatához: korunk-
ban a kortárs építészeti modernizmus gyakran 
használ fel és fogalmaz újra mérnöki vagy mate-
matika metaforákat. Olyan absztrakt képleteket 
vetít az építészetre, amelyek egyedi gondolati 
karaktert képesek adni egy-egy háznak, vagy-
is szinte minden jelentősebb épület újabb feje-
zetet ír az építőművészet nagykönyvébe. Meg-
szűntek a normatív stílusok, nagy narratívák, 
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Finom szögtörések bontják 
három részere a házat.

A belső nyitott/átriumos 
terek izgalmas alaprajzi 
kontúrja a helyszínrajzon 
(bal oldali rajz) és drónfotón. 

A KISEBB 
GESZTUSOK ÉRTÉKE 

HIHETETLENÜL 
FELÉRTÉKELŐDIK

helyüket az egyedi metaforák vették át: a Tele-
kom Székház esetében a végtelen és a pont-
szerű közé „kifeszülő” fraktálmodell áll a ház 
építészete mögött. Az építész tervezőktől tud-
ható, hogy a ház tömegformálásában a Menger-
szivacs néven ismert fraktál játszik főszerepet. 
Ez a fraktál áttörtség és fedettség rekurzívan, 
egyfajta algoritmus szerint ismétlődő ritmu-
sát nyújtja, végeredményben átjárható terek sza-
bályos rendszerét hozva létre. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a matematikai szabályosság 
ugyan kitűnő alapanyaga egy építészeti meta-
forának, azonban nem képes valódi építészetté 
válni. Hiába is törekednénk annak az elvárásnak 
megfelelni, hogy a lehető legtöbb ponton áttört, 
oldott legyen egy geometriai forma, ha ezt a 
funkcionális, működési, il letve volumenigények 

gátolják. Ez a fraktálmodell termékeny meta-
forának alkalmas ugyan, de egy működő épü-
let megalkotásához túlságosan merev. 
Itt, ennél a pontnál érhető valójában tetten az 
alkotó építészek nagyszerűsége. Az építészek 
ugyanis megértették azt, hogy az épület méreté-
hez képest a kisebb gesztusok értéke hihetetle-
nül felértékelődik. Ezek a gesztusok értelmezik 
és tárják fel, adnak válaszokat valójában a lép-
tékből fakadó kihívásokra. Pontosabban szól-
va a tervezés során olyan beavatkozásokra van 
szükség, amik illeszkednek a tömeg alapkarak-
teréhez, de nem írják felül azt. Nem válnak üres 
rátétekké, és valódi építészeti értékkel bírnak. 
A ház így nyelvileg kétszólamúvá lesz, mert meg-
jelennek olyan kompozíciós elemek, amelyek 
az alapmetaforán és a funkcionális programon 
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‹ A rész-egész viszonyá-
nak játékára épülő 
kísérletezés eredménye 
lett az ún. Tiba 
betonburkolat kollekció, 
ami például a ház 
félpublikus terének 
falán látható. 

AZ ÉPÜLET URBANISZTIKAI JELENTŐSÉGE 
ELVITATHATATLAN
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    Az építész tervezők komoly 
kutató- majd tervezőmunkát 
végeztek, hogy a legjobb 
hangállapotokat állítsák elő 
az egész épületben.

túl a tömeget és léptéket oldani képesek, illet-
ve megfelelőek arra, hogy önmagukban is épí-
tészeti tetté, építészeti gondolattá váljanak. 
Nem kell ismernünk az alaprajzot, pusztán 
a megfelelő szögben kell látnunk az épület hosz-
szan futó, Könyves Kálmán körúti főhomlok-
zatát ahhoz, hogy észrevegyük az épület hár-
mas tagolását. Finom szögtörések bontják 
három részere a házat: egyaránt utalnak az 
épület belső világának gazdagabb differenci-
áira, illetve autonóm módon átírják a beépí-
tés vonalát, elléptetik a homlokzatot a zsúfolt 
autóforgalmú körút szélétől. Ezek a szögtöré-
sek ráadásul a különféle napállásokban, külön-
féle módon tükrözik, törik meg a fényt, így 
a napszakok váltakozása során a ház üvegfala-
inak síkjai változatos optikai képet mutatnak. 
Térformálást tekintve különösen erőteljes 
a főbejárati rész megfogalmazása. Ez a téri 
szakasz vezeti be az átriumot, majd a par-
kosított udvart. A főbejárat feletti, az Üllői 
úti felüljáró hídszerkezetének ellenpontja-
ként ható, huszonkét méter magasban kiemelt, 
az épület fő kontúrjából előre törő épület-
rész mérnöki értelemben is nagyon össze-
tett alakzat. Nemcsak a bejárati kapuk 

AZ ÁTRIUMOS 
FOGADÓTÉR LÉPTÉKE 

IS HUMANIZÁLT, 
BEFOGADHATÓ

›
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As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am As 

AZ IRODA-, 
KÖZÖSSÉGI ÉS 

KÖZLEKEDŐTEREK 
MÉRETE, LÉPTÉKE 
ELTÉR AZ ÉPÜLET 

NAGYSÁGÁBÓL 
VÉLELMEZHETŐ 

LÉPTÉKTŐL

«  A belső udvar részlete 
(bal oldali képünkön).

A külső membrán 
felsértése mintha az 
építész formáló szabadsá-
gát tükrözné vissza.

előtti agoraszerű tér dramatizálásában, illet-
ve a háttérben látható stadion sarkának lát-
tatásában van nagy szerepe, hanem ikoni-
kus formaként is értelmezhető. Ráadásul az 
előre törő épületrészben létrehozott irodate-
rek, illetve az azokban megjelenő indusztri-
ális kisugárzású acél tartószerkezeti elemek 
belsőépítészeti szempontból az irodaház építé-
szetének egyik csúcspontjaként foghatók fel. 
Itt jegyzem meg, hogy az épülettömb szerkesz-
tésének belső dinamikája miatt az iroda-, közös-
ségi és közlekedőterek mérete, léptéke eltér az 

Terület (bruttó): 105 000 m2 

Tervezés éve: 2014-2017
Átadás éve: 2018 

Ingatlanfejlesztő: WING Zrt.

Építészet és generáltervezés: 
TIBA STÚDIÓ / 
LADÁNYI VIKTÓRIA ÜGYVEZETŐ
Felelős építész tervezők: 
TIBA JÁNOS (†), HONTI VIKTÓRIA, 
KŐSZEGHY FLÓR A, MATÚZ MELINDA 
(KONCEPCIÓ TERV), KIR ÁLY ZOLTÁN, 
BECZNER BALÁZS,
HONTI VIKTÓRIA, NICZKI TAMÁS DLA 
(KIVITELI TERV) 

épület nagyságából vélelmezhető léptéktől. Sehol 
sem érződik az, hogy a külvilágtól elzárt, a ter-
mészetes fénytől távoli, nyomasztóan bezárt 
terekben, végeláthatatlan folyosókon, focipályá-
nyi open space irodákban járnánk, éppen ellen-
kezőleg: az épületben az irodatömb mérete szin-
te teljesen eltűnik. Nincsenek nyomasztó méretű 
teresedések, még a nagy belmagasságú, főbejárat 
utáni átriumos fogadótér léptéke is humanizált, 
befogadható. Az építészek ügyesen kikerülték azt 
az elavult koncepciót, amit nagyépületek kapcsán 
a „város a városban” - hatásként szokás leírni. 
Az épülettömb léptékének értelmezése tekin-
tetében a homlokzaton már-már lírai megol-
dást: az épületburkot felhasító, randomizáltnak 
tűnő, aranyozott bemetszéseket látunk. Akár-
ha fénysugarak törnének elő az épületből, vagy 
éppen ellenkezőleg, fénysugarak metszenének 
le, törnének ki egy-egy hasítékot a homlokzat-
ból. De ezeknek az arany felületeknek a kiosz-
tása, méretük, szögformáik vésőnyomoként is 
hathatnak a homlokzaton (az épülettömb mono-
litját megbontva az épület belső rétegében fény-
lő ércet találunk). Szinte szobrászat ez, mint-
ha a külső membrán felsértésével az építész 
formáló szabadságát tükrözné vissza, jelení-
tené meg. Gépies, funkcionális logika helyett 
ezek a bemetszések nem pusztán a homlokzatot 

Építész tervezők: 
BECZNER BALÁZS, BOZSIK ZOLTÁN, 
ELEKES GABRIELLA, NICZKI TAMÁS DLA, 
MESTER ANITA (KONCEPCIÓ TERV),
ELEKES GABRIELLA, ERDEI ISTVÁN, 
KÓCSÓ DÁNIEL, MESTER ANITA
(KIVITELI TERV) 
Építészek: BUZDER-LANTOS ZSÓFIA, 
DEÁK ADRIENN, CSÉPÁNYI DIÁNA, 
CSIKAI BARNA, HAJAS VERONIKA, 
HAVANECZ MÁRK, HOMOKI ZSOLT, 
KÉKESI VIKTOR, KOVÁCS GERGELY, 
LÁNSZKI CSENGE, MÁDER PATRIK MÁRK, 
PERÉNYI LÓR ÁNT, PUSKÁS PEDRO, 
SAVANYÚ ADRIÁN, VIR ÁGH ZOLTÁN

Belsőépítészet:
HONTI VIKTÓRIA (TIBA), SÜTŐ KATA 
(SÜTŐ INTERIOR ARCHITECTS) 
(VEZETŐ TERVEZŐK) - BOZSIK ZOLTÁN, 
BUZDER-LANTOS ZSÓFIA, LÁNSZKI CSENGE, 
MESTER ANITA, PERÉNYI LÓR ÁNT 
(ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK) 
Projekt management: LADÁNYI VIKTÓRIA, 
SCHMOLCZER ESZTER 
Tájépítészet: 
BALOGH PÉTER ISTVÁN DLA/PHD, 
MAJOR JÓZSEF, SERES ANNA, 
FEKETE ORSOLYA, BÁLINT KRISZTINA 
(S73 TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ IRODA KFT.)
Generálkivitelező: MARKET ÉPÍTŐ ZRT. 

tagoló elemek, hanem valódi jelképként fogha-
tók fel. És ha ezt a jelképet tovább gazdagítom, 
akkor ezek a bemetszések egy irodaház való-
di értékét reprezentálják. A valódi érték ugyan-
is nem a falakban, hanem a falakon belül, az épü-
letben dolgozó munkatársakban van. Az arany 
szín ezt az értéket vetíti ki a homlokzatra.   
Kritikánk gondolati logikájába illeszkedve ezek 
az épület méretétől „elválasztható” beavatko-
zások, építészeti részletek azok, amelyek való-
jában megemelik a ház építészeti színvonalát. 
Jól működő irodaházat tervezni − bármilyen 
méretről legyen is szó − napjainkban szinte gye-
rekjáték. Rábízhatnánk egy okosabb algoritmu-
sú tervezőszoftverre és egy Excel-táblázatra. Épí-
tészetet teremteni, a mesterség teljes eszköztárát 
latba vetni annak érdekében, hogy valódi építé-
szetről beszélhessünk, már sokkal nagyobb kihí-
vás. Nagy számoknál mindig vannak nagyobb 
számok. Nagy szavaknál mindig vannak nagyobb 
szavak. Kulturális, urbanisztikai, városi értem-
ben időtálló értéket alkotni viszont gyakran 
beláthatatlanul nagy feladat. Éppen ezért, ha 
nem számokban, nagyságban, monumentalitás-
ban, az erő logikája mentén fogjuk fel a Tele-
kom Székház építészetét, hanem nyitott szem-
mel és nyitott elmével gondolunk rá, akkor 
rátalálunk az építészet valódi értékeire is.                                               
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„IRODA, FŐNÉV. Á LTA L Á BA N VA L A MELY 

VÁ LL A L ATNA K, INTÉZMÉN Y NEK, ÜZEM-

NEK A Z A R ÉSZE , SZERV E , A MELY A Z ÜGY-

K EZELÉST, FŐK ÉNT A Z EZZEL K A PCSO-

L ATOS ÍR ÁSBELI MU NK ÁT V ÉGZI.” – Á LL 

A M AGYAR ÉRTELMEZŐ K ÉZISZÓTÁR-

BA N. KÜLÖNBÖZŐ ASSZOCI ÁCIÓK AT A D 

NEKÜ NK EZ A SZÓ: IRODA. H ATA LM AS 

AZ ÉLTETŐ 
KERT

Elkés zült  a Mill  Pa rk irod ahá z

Szöveg: FÜR DŐS ZSA NETT

Építészet: NOLL TA M ÁS, 

M A DZIN ATTIL A

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Ü V EGFA L A K MÖGÖTT N Y ÜZSGŐ EMBE-

R EK, TELEFON NA L A K EZÜK BEN, MONI-

TOROK MÖGÖTT MEGBÚ J VA. SZÜR K E 

FA L A K, DOBOZOK BA R EJTETT MU NK A-

Á LLOM ÁSOK. R IDEG, KOMOR , MONOTON 

ÉLET. EZ VOLT R ÉGEN, DE MILY EN K ÉPEK 

V ILL A N NA K FEL ELŐTTÜ NK M A, A MIKOR 

IRODA H Á ZA KRÓL BESZÉLÜ NK? 

Az új irodaház új minőséget 
hoz a környék építészeti 
karakterébe.
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Látványos ritmusképletet 
mutat a ház Soroksári úti 
főhomlokzata.

‹ Emeletnyi oszlopra emelt 
sarokmegoldás teszi 
impozánssá az épület 
főbejáratát.

A MILL PARK FEJLESZTŐI ÉS TERVEZŐI EGY OLYAN 
IRODAHÁZAT HOZTAK LÉTRE, AHOL A HANGSÚLY 
AZ EMBEREN VAN

Túl rövid az élet ahhoz, hogy unalmas 
irodákban töltsük – a f iatal generáci-
ók kreatív designt és inspiráló közösségi 

helyiségeket várnak el; rugalmasan változtatható 
és a munkájukra ösztönzően ható tereket. A mun-
kahelyük legyen még kényelmesebb – egy olyan 
hely, ahol a hagyományos irodák jelentette korlá-
tok nélkül tudnak eredményeket elérni és fejlőd-
ni. Napjainkban a kitűnő elhelyezkedésű irodá-
kat részesítik előnyben, azokat, amelyek könnyen 
elérhetők bármely közlekedési eszközzel, és így az 
utazásra fordított idő és egyben a környezetünkre 
gyakorolt hatás is csökkenthető. Ennek következ-
tében látható, hogy az irodák tervezése jelentős 
változáson ment át az elmúlt években. Barátsá-
gos színek, játékos formák, sok zöld (ami alatt 
nemcsak a cserepes növényeket értjük, hanem a 
növényzet egészen más, jóval összetettebb  alkal-
mazását), kreativitásra, elmélyülésre ösztön-
ző terek, ahol jó lenni. Ma ezt jelenti az iroda.

A Skanska fejlesztésében megvalósult Mil l Park 
épülete a hatalmas, vi lágos tereivel, a jó lokáci-
óval, a zöld szemlélet megnyilvánulásával pasz-
szol ebbe a sorba. Az M-Teampannon csapata kon-
cepciója alapján megépült irodaház i l leszkedik 
a Soroksári út másik oldalán megjelenő épüle-
tekhez. Homlokzatával azok világos és vertiká-
l is sávozású architektúrájára ref lektál. Belsőépí-
tészetére az egyszerűség és átláthatóság jel lemző. 
A sok fafelülettel, a natúr beton és a természe-
tes kövek használatával oldottá válnak a bel-
ső terek. Az előterekben a skandináv design ele-
meit fedezhetjük fel: letisztult és kif inomult 
vonalvezetések, rengeteg növény, vi lágos pad-
lófelület, beton és faelemek, valamint hangsú-
lyos, színes mobiliák. Mindez megspékelve a 
mai technológiával, high-tech megoldásokkal. A 
Skanska által fejlesztett Mil l Park épület appli-
káció elősegíti, hogy az irodakomplexum hasz-
nálói barátságos és aktív közösséget alkossanak. 
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   A recepció és a fogadótér 
belsőépítészete Csavarga Rózsa 
elképzelései alapján valósult meg.

›  A Skanska minden épülete 
esetében fokozottan odafigyel 
a biofólia és a fenntarthatóság 
kihangsúlyozására: zöld fal 
a fogadó térben.

   Skandináv stílusú 
funkcionalitás, természe-
tesség és tisztaság 
a felhasznált 
anyagok terén.

A kétszintes fogadóteret a homlokzati üveg-
falnak köszönhetően átjárja a természetes 
fény. Az épületet úgy tervezték, hogy maxi-
malizálják a természetes fényt, és csökkent-
sék a mesterséges vi lágítást az épület tájo-
lásának és üvegfelületeinek köszönhetően.  
A hagyományos irodaházakhoz képest a 
Mil l Park körülbelül 25 százalékkal keve-
sebb energiát használ fel, távfűtést vesz 
igénybe, tetejére pedig fotovoltaikus pane-
leket telepítettek. A fény és a terek kapcso-
latánál maradva: hangsúlyos volt a barátsá-
gos hangulatot adó, ergonómiai fénytervezés. 
Ennek kimagasló példái az előterek meny-
nyezetét beragyogó, felhőként úszó lámpák. 
A 36 000 négyzetméteren, 7 szinten az egyko-
ri királyi malom területén megvalósult Mil l 
Park fenntarthatósági jel lemzői kiemelkedő-
ek. A homlokzati elemek hőszigetelő képessé-
ge megfelel az úgynevezettnet zéró épületek 
előírásának. Az irodakomplexum 75 százalék-
kal kevesebb vizet használ, mint a magyaror-
szági hagyományos irodaházak, az összegyűj-
tött eső- és talajvizet öblítésre és öntözésre 
alkalmazzák. De ami igazán különleges-
sé és felejthetetlenné teszi ezt az épületet, az 

Bérbe adható terület (nettó): 36 000 m 2

Tervezés éve: 2016
Átadás éve: 2018

Generáltervező: 
M-TEA MPA N NON (NOLL TA M ÁS)
Építészeti tervezés: M A DZIN ATTIL A 
(V EZETŐ TERV EZŐ), ZSÓDI DÓR A, 
BESEN Y EI BA L Á ZS, BAGDY ESZTER ,
BOR SA I SZA NDR A, DOBOS H AJNA LK A, 
K ÁROLY FER ENC, SZA BÓ A NDR EA
Belsőépítészet: CSAVARGA RÓZSA, 
TÖRÖK BENCE
Környezetrendezés: STEFFLER IST VÁ N, 
VASTAGH GA BR IELL A, CSÁ KÓ EDINA 
(GARTEN STU DIO)
Tulajdonos: ER STE INGATL A N A L A P 

A HAGYOMÁNYOS 
IRODAHÁZAKHOZ KÉPEST 
25 SZÁZALÉKKAL KEVESEBB 
ENERGIÁT HASZNÁL FEL

›

›
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»  Szép gesztus, és egyben 
kitűnő kertépítészeti 
elemként játszik szerepet az 
egykori malom épületének 
megmentett téglafalazata

A SOROKSÁRI ÚT ZAJÁBÓL KISZAKADVA EGYFAJTA CSENDES 
OÁZISKÉNT SZOLGÁL EZ A MULTIFUNKCIÓS BELSŐKERT

az 5500 négyzetméteres multifunkcionális 
kert, ami az irodaházak világában kiemelke-
dő adottság Magyarországon. A betontenger 
kel lős közepén szükség van az üdítő és meg-
nyugtató zöld terekre. A Soroksári út zajából 
kiszakadva egyfajta csendes oázisként szol-
gál ez az igényesen megtervezett belső kert, 
ahol a dolgozók a zöldel lő fű közepén ülve, a 
ragyogó napsütésben, vagy épp a pavilonok 
alatti nyugalomban dolgozhatnak. Az épü-
let szíve ez a kert, életet lehel az emberek-
be, energetizálja és felfrissíti őket a szünetek-
ben, ebédidőben. Teszi mindezt a hatalmas 
színes hintákkal, a pingpong- és csocsóasz-
talokkal, a kültéri f itneszsarokkal. De ez 

a kert nemcsak a játék és a meditá-
ció helyszíne, hanem a munkáé is.  
Számos pavilonban van lehetőség kisebb 
meetingekre, míg az auditóriumban 
nagyobb megbeszéléseket, összejövetele-
ket is tarthatnak az épület használói. 
A Skanska és a Mil l Park kiválasztott tervezői 
egy olyan irodaházat hoztak létre, ahol a hang-
súly az emberen van. Itt minden a jól létet szol-
gálja: az épület lokációja, a terek, a fények, és a 
rengeteg zöld, a belső kerttel az élen. Itt min-
den elem inspirál és feltölt, még jobb teljesít-
ményre ösztönöz, mindezt úgy, hogy csökken-
ti a stresszt. Itt egyensúly van, béke, melynek 
köszönhetően az ember megmarad embernek.
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Éjszakai fényben még 
látványosabban jelenik meg 
az épület eleganciája.
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A state-of-the-art esztétikus panoráma design következtében a nyí-

lászáró teljes felületén közel 80%-os fényáteresztő képességet értünk 

el. Az EFAFLEX Turbókapu üvegezett lamellái természetes fényt jut-

tatnak a mélygarázsba. Ez nem csak az ott parkoló kollégáknak nyújt 

ergonomikusabb teret, de a garázsban történő közlekedés biztonsá-

gát is javítja.

Az EFAFLEX által kifejlesztett és szabadalmaztatott spiráltechno-

lógia révén  többmint 3,0 m/sec nyitási és 0,75 m/sec zárási sebessé-

get értünk el. Ez a tempó nagymértékben hozzájárul a külső és a bel-

ső tér közötti légcsere megakadályozásához. 

Nagy külső-belső nyomáskülönbség esetén is biztosan zár a kapu, 

hiszen 120 km/h-s szélterhelésig biztonsággal üzemel.

A EFAFLEX nagyteljesítményű kapuk kapulapjának anyaga lehet 

hőszigetelt, hőhídmentes panel bármilyen színre lakkozva, duplafalú 

átlátszó acryl ablakos lamella, perforált szellőző lamella, vagy ezek 

igény szerinti kombinációja.

Az EFAFLEX Turbókaput ÉVI több mint 250.000 nyitás-zárási cik-

lusra tervezték. És mindezt  garanciával. Ez azt jelenti, hogy képes 

arra, hogy az év minden munkanapján 1000-szer nyíljon és zárjon.

EFAFLEX:  gyönyörűnek és hosszú életűnek tervezve.  Teljes szer-

viz és karbantartási szolgáltatás országszerte. Szerződött partnerek 

számára akár 2 órán belül is.

Innovatív mérnöki művészet Németországból – immár 25 éve Magyar-

országon. (Köbli Attila EFAFLEX Hungária Kft.)

GYÖNYÖRŰ DESIGN - INNOVATÍV 
TECHNOLÓGIA

Rég elmúltak azok az idők, amikor az ipari-kereskedelmi épületeket csak a funkcionalitás 
jellemezte.  Egy modern épület tükrözi az építtető jövőképét, az esztétika iránti igényét 
és azon elkötelezettségét, hogy emelje dolgozói jól-létét, életszínvonalát - a munkahelyen 
töltött órák alatt is.  Az EFAFLEX gyönyörű, nagy teljesítményű panorámás turbókapujai 
tökéletesen illenek ebbe a képbe.  

EFAFLEX Hungária Kft.

Gyors és biztonsági kapuk

H-1016 Budapest, Hegyalja u. 7-13.

Tel:   06 30 749 1634 

www.efaflex.com

Elektro Profi Vállalkozási Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

Telefon: +36-1-460-6180

vallalkozas@elektroprofi.hu

www.elektroprofi.eu

LEGYEN AZ 
ELŐFIZETŐNK !

megrendelem@octogon.hu

Éves előfizetés
(8 lapszám) KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

15%
25%

13 260 Ft

23 400 FtKétéves előfizetés 
(16 lapszám) 
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„NEM VÉNNEK 
VALÓ VIDÉK”

Coobe r Pedy- O utba ck-Au s zt ráli a , 
F.  Ko vá c s  At t il a út ibes z á molója 

(2 018 ,  ős z)  

FOTÓK: F. KOVÁCS ATTIL A

ÉPPEN K ÉT HETE HOGY L A NDOLTA M ITTHON, PRÓBÁ LOK 

V ISSZA ILLESZK EDNI, DE N YOM A PUZZLE , NEM PASSZOL 

A K EZEM-FEJEM-L Á BA M, DE LEGINK Á BB A LELK EM FÁJ, 

NEM A K AR MEGN Y UGODNI, BÁR M ÁR MÚLÓBA N

A JET L AG, EZ A ZOMBISZERŰ Á LL A POT, DE BELÜL NINCS 

MINDEN R ENDBEN, NEM ER ESZT A Z OUTBACK.
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Nem mintha egy pil lanatig is fel-
merült volna bennem, hogy de 
jó lenne ott lakni, de kirántott 

a valóságból rendesen a rám boruló, végte-
len horizontú, néha izzó, kék bura, a vörös 
földutakat viharként felkavaró road train-
ek, és az árván, az úton hagyott halott ken-
guruk karcos vi lága, a hely, ahol az ittho-
ni küzdelmek l i l iputivá zsugorodnak. 
A távolságok brutálisak, a forgalom gyér, 
de azért úgy 70 kilométereként látni lehet 
egy-egy ronccsá égett autót felborul-
va az út mentén, na ja, itt 25 mil l ió ember, 
és 50 mil l ió kenguru él. Kisebbik lányom-
mal, Lil ivel eltöltött zseniális 5000 kilo-
méteres road movie után, már egyedül 
vágtam neki az ottani egy hónapom követ-
kező epizódjának: a Red Centernek. 
Vannak élmények, amikre fel lehet készül-
ni, próbál is az ember, de ott aztán elakad 

a lélegzet, mert olyat lát, amire nincs, ami 
fel tudna készíteni. Hát nekem kb. i lyen 
mel lbevágó „UFO-élmény” volt az Uluru 
szikla (Ayers Rock) az aboriginálok szent 
helye, Ausztrália vérvörös kőszíve. 
Azt várod, hogy mindjárt egy nagy robaj-
jal elszakad a földtől, eltűnik az űrben, és itt 
hagy minket magunkra az elképedt arcunk-
kal, hogy most már oldjuk meg mi a prob-
lémáinkat, amik, mint tudjuk számosak.
Például, hogy szeretnénk gazdagok lenni.
 Ez vonzotta mágnesként az embereket 1915 
után Ausztrália talán legkel lemetlenebb, leg-
elviselhetetlenebb helyére, Coober Pedybe, 
ahol az első drágakövet megtalálták, gyakor-
lati lag véletlenül, aranyásás közben. „Coober 
Pedi” – az itt fonetikusan leírt angol szó, való-
jában egy aboriginál eredetű kifejezés: „Kupa-
Piti”. Ez az őslakósok nyelvén azt jelenti, hogy 
„Fehér ember a lyukban”, utalva a fehér bőrű 

Welcome to Tatooine!

Ausztrália talán legkelle-
metlenebb, legelviselhetet-
lenebb helye: Coober Pedy.

Mint egy óriási autóbontó és 
egy roncstelep keveréke.POSZT-APOKALIPTIKUS KISVÁROS, 

MELY VICCES MÓDON A VILÁG OPÁL 
FŐVÁROSÁNAK HÍVJA MAGÁT

opál bányászokra. Poszt-apokaliptikus kis-
város, mely vicces módon a vi lág opál fővá-
rosának hívja magát. Itt forgatták a Mad 
Max 3-at ,meg jó pár sci-f it, amiknek leját-
szott díszletroncsai ma már a város vizuá-
l is alkotóelemei, látványosságai. A l idércesen 
kihalt utcákon csak turisták és szakadt ruhá-
jú őslakosok lézengenek a poros forróságban. 
A helyi fehérek a bánya üregekben dolgoznak 
így az elmúlt száz év alatt mára már cirka 250 
000 bányaüreg alakítja termeszhangyavárrá 
a vigasztalan tájat. Bányaüregek, feltúrt dom-
bok, meddőhányók, otthagyott, tönkrement 
gépek, mint egy óriási autóbontó és egy roncs-
telep keveréke, mert minden, ami elromlott, 
azt otthagyják rozsdásodni, mennek és fúr-
ják a következő lyukat, hozzák a következő 
gépet a meggazdagodás reményében. A kör-
nyéken való gyaloglással pedig nagyon kel l 
vigyázni, mert sokszor al ig láthatóan jelölnek 
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A barlanglakás és bánya 
csoportosan és egyénileg 
is látogatható helyi 
látványosság.

A Faye Nayler-féle barlangla-
kás úszómedencéje

A barlanglakás jól szellőzik 
a fúrt szellőzőcsatornákon 
keresztül.

egy-egy veszélyes bányaüreget. Elég egyet-
len rossz lépés, egy ügyetlen self ie, és 30-100 
méter lehet zuhanni a föld alá. A meddőhá-
nyók közé ékelődött gagyi, de csi l logóan kivi-
lágított üzletekben meg dol lár ezrekért árulják 
a drágaköveket, ugyanis ezen a helyen 
bányásszák a vi lág opál drágaköveinek 75 szá-
zalékát, de van itt földalatti templom, posta, 
múzeum, könyvtár, fű nélküli golfpálya, hotel-
motel stb. kel lemesen temperált +23-25 fokos 
hőmérséklettel. A 3000 fős lakosságnak kb. 
fele a föld alatt él, ún. „DUGOUT” barlang-
lakásokban, mert nyáron a föld felett inkább 
+50 fok van mint +40. Welcome to Tatooine!

FAY E’S DUGOUT-OPA L MINE
A barlanglakás és bánya csoportosan és egyé-
nileg is látogatható helyi látványosság.
Faye Nayler 1961 ment Coober Pedybe, és elő-
ször egy kávézót nyitott Windlass Café, néven, 
amit pár évvel később egy tornádó pusztított 
el . Faye és két barátnője, Ettie és Sue 1964-
ben kezdték és 10 éven át vájták ki a lakásukat 
a homokkőből.  Amíg a barlanglakás készült, 
egy sydney-i doubledecker busz volt az ottho-
nuk, úgy két évig, ami az ottani hőmérsékleten 
konkrétan egy sütővel ért fel, ezért hamarosan 
a bányába költöztek a borzalmas forróság elől 

amíg a lakás elkészül. Az elkészült otthon jól 
szel lőzik a fúrt szel lőzőcsatornákon keresztül.
Faye 1964 vásárolt egy teherautót, ami-
re bányagépet tervezett és kiviteleztetett egy 
helybéli szerelővel. Időközben szakértője 
lett a bányászatnak, a kővágásnak, csiszolás-
nak és az értékesítésnek. Később a barlangla-
kás bejáratához tapasztott újabb épületrész-
ben kis úszómedencét építettek, ami ritkaság 
és ál landó parti helyszín volt a városban.
A víz föld mélyéről érkezett a medencé-
be, így az mindig jéghideg volt. Az ente-
riőrt átlengi a vidéki ’50-es évekbe-
li Amerika édeskés, giccses hangulata. 
Faye-nek nyolc kutyája volt, mert őriz-
ni kel lett a bányát a tolvajoktól. A már tehe-
tős Faye 1982 eladta a barlanglakást és a 
bányáját, és Brisbane-ben, a tengerpar-
ton vett szál lodát. 2015-ben halt meg. Ő 
volt az első sikeres női opálbányász Coober 
Pedyben, és bekerült az Alice Springs-i Nati-
onal Pioneer Women's Hal l of Fame-be.

CROCODILE HAR RY’S DUGOUT 
(CROCODILE NEST) 
A Krokodil Fészket délelőtt kerestem fel, 
kívül van a városon, kb. öt kilométer földút, 
egyszerű megtalálni: a kézzel festett táblák 

útba igazítanak. Azt hittem, lesz ott vala-
ki, mert a programfüzetben látogathatónak 
jelölték, de amikor odaértem láttam, hogy 
sehol senki. Egy darabig hel lóztam, hátha… 
aztán bementem, mert minden tárva-nyit-
va volt, semmi őrzés, csak egy karton Becsü-
let Doboz a belépő díjnak. Eléggé bizarr volt 
így elhagyatva, reméltem, hogy senki nem 
ugrik elő egy nagykéssel valamelyik járat-
ból, engem betolakodónak tartva, merthogy 
a property az szent arra felé! Crocodile Harry 
az excentrikus local hero Litvániából érkezett 
II. vi lágháborús katona, eredeti nevén Arvid 
von Blumental, báró. Fiatalabb korában kro-
kodilvadász volt, majd a városban telepedett 
le, ahol trash, i l letve junk arttal, és különfé-
le tárgyak gyűjtésével foglalkozott. Híres volt 
„őrült” otthonáról, a nők iránti fékezhetet-
len vonzalmáról, valamint a több mint ezer 
szűzlánytól kapott alsónemű gyűjteményéről.
Az alsóneműk tulajdonosai azok a szü-
zek voltak, akik a barlangjában megfordul-
tak, és a legenda szerint már „más ál lapot-
ban” távoztak. Megint csak a legenda szerint 
életében több mint 10 000 krokodilt ölt meg 
több mint két évtizedes pályafutása alatt a 
Northern Territoryban, és ő inspirálta a Kro-
kodil Dundee f i lm főhősét is. Barlanglakása 

valóban tele van őrült dolgokkal: női akt szo-
borba rejtett sörcsaptól kezdve a volt felesé-
gét a kezében lánccal ábrázoló szobron át 
a gyűjtött bugyik, mel ltartók, sapkák és tár-
gyak ezréig. Itt forgatták a Mad Max 3-ban 
megjelenő portyázó pilóta, Jedediah bar-
langlakásának jeleneteit. Crocodile Har-
ry hosszú kort megérve 2006-ban halt meg.
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Gond ol atok Palotai  Gábor Z oo, 

L a nd sc ape s ,  Cosmos 
c í m ű ki áll ítá s ról

REND A LELKE

Szöveg: LÉPOLD ZSA NETT 

Palotai Gábor Zoo, Landscapes, Cosmos 
című kiállítása egy különleges utazás-
ra invitálja a látogatókat: különféle struk-

túrák akkurátus rendszerezésével és a médiumok 
keresztezésével lehetőséget ad eddigi munkásságá-
nak áttekintésére, a saját világában való elmerü-
lésre. A kiállítótér precízen szervezett, szimmetri-
kus egységet alkot, ahol fontos szerepet kapnak a 
(belső)építészeti elemek és a térszervezés. Az egyik 
ilyen összetevő a tárlatot felvezető fekete mono-
lit, mely a helyiség közepére elhelyezve uralja a 

PA LOTA I GÁ BOR A ZON K EV ÉS A LKOTÓK KÖZÉ 

TARTOZIK, A K IK A DIZÁJNT ÉS A K ÉPZŐMŰ V É-

SZETET NEM K ÉT KÜLÖNÁ LLÓ TERÜLETK ÉNT 

ÉRTELMEZIK: A LKOTÁSA IBA N MEGTA PASZTA L-

H ATJUK A Z A LK A LM A ZOTT GR A FIK A ÉS A MŰ V É-

SZI INTENCIÓ ÖSSZEFONÓDÁSÁT. A K ÉT TERÜ-

LET FÚZIÓJÁVA L EGY SAJÁTOS V IZUÁ LIS N Y ELV ET 

A LKOTOTT, MELY NEK KÖSZÖNHETŐEN MESSZI-

RŐL FELISMER HETŐK A LKOTÁSA I. SZÁ M ÁR A A Z 

ÉPÍTETT KÖR N Y EZET SOK K A L IZGA LM ASA BB, 

MINT A TER MÉSZET, A MI NEMCSA K A TÉM AVÁ-

L ASZTÁSBA N, H A NEM A Z A LKOTÁSOK K IV ITELE-

ZÉSÉBEN IS TÜKRÖZŐDIK.

galériateret. A tömb egyfajta felvezető kézikönyv-
ként szolgál a látogatóknak: ugyan lapozni nem 
lehet, de nem is szükséges, hiszen a lényegi infor-
mációkra felhívja a figyelmet. A térszervezés szem-
pontjából a szimmetria a fő elv, mely mind a falon 
elhelyezett plexiüveg képek, mind a grafikai regé-
nyeket bemutató tárlók elhelyezését is jellemzi. 
A térrel való játék az egyik fő alkotórésze a kiál-
lításnak: a művek és a tárlók, valamint a hely épí-
tészeti adottságai is egy kortárs wunderkammert 
jelenítenek meg, ahol minden egyes komponensnek 

Palotai Gábor: 
Cosmos, grafikai regény, 2018 
(Fotó: Surányi Miklós).

    Palotai Gábor: Possible 
Landscapes 20. 70x35cm, 
digitális print plexi üvegen, 
2018 (a művész jóvoltából).

megvan a maga helye. Ezáltal a kiállítótér egy szo-
ba metaforája, amely számos értelmezést kínál – 
műterem, dolgozószoba, belső (gondolati) tér –, de 
mindenekelőtt Palotai szemléletmódjának térbeli 
kivetülését rejti magában. A wunderkammer forma 
abból a kultúrtörténeti toposzból merít, miszerint 
a helyiség tulajdonosának érdeklődési körét össze-
gezi, ahol gyakoriak a természettudomány – mint 
a matematika vagy a csillagászat – és a művésze-
tek területéről származó (mű)tárgyak. Palotai szo-
bájában – vagyis a galériában – ugyanezen témák 

›
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A KIÁLLÍTÓTÉR EGY SZOBA 
METAFORÁJA, AMELY SZÁMOS 

ÉRTELMEZÉST KÍNÁL

›  Palotai Gábor: 
Cosmos - Planets in the Eyes, 
70x70cm, digitális print plexi üvegen, 
2018 (a művész jóvoltából).

«  Palotai Gábor: Zoo, 
Landscapes, Cosmos. 
Kiállítási látkép, 
Trafó Galéria, 2018 
(Fotó: Surányi Miklós).

ami egyben szimbolizálhatja a világegyetemet, a 
bolygókat – vagy akár a kiteljesedést is. Ugyanak-
kor utalás Bartók Béla hatkötetes, 153 progresz-
szív darabot tartalmazó Mikrokozmoszára is, mely 
a korábban megoldatlan zenei és technikai problé-
mák szintézisére igyekezett megoldást nyújtani.
A három sorozat elemei a kiállítás egyik főfa-
lán kaptak helyet, ahol mozaikos elrendezésüknek 
köszönhetően a különféle témák egymáshoz kap-
csolódva új jelentésrétegeket villantanak fel. Az 
alkotóelemek elhelyezkedése, kavarodása a min-
dennapi érzékelésünket tükrözik, hogy a min-
ket körülvevő világot miként fogadjuk be, milyen 
szimbólumok és jelek mentén dekódoljuk környe-
zetünket. Ehhez kapcsolódik Palotai designeri, 
szisztematikus szemléletmódja is, melynek fontos 
eszköze az absztrahálás. A művész a körülöttünk 

lévő (urbánus) környezetet a lehető legegysze-
rűbb, legtisztább formai egységekre redukálja, hogy 
megtalálja azokat a képkompozíciókat, melyek-
nél a véletlenszerű elemek keveredésében is maku-
látlan rendet tud tartani. Ha ezzel párhuzamba 
állítjuk azt a mentalitást, ahogy a számára fon-
tos témákhoz nyúl, akkor láthatjuk, hogy miként 
ér össze a vizuális formatervezői alkotásmódja és 
a letisztázott, kivonatolt természet, valamint a
konstruált környezet iránti vonzalom. Az absztrak-
ciós folyamatban kiemelt jelentősége van a repetitív 
gesztusoknak, valamint a motívumok más kontex-
tusban való újramegjelenítésének is. Ezt mutatja be 
a kiállítótér másik főfalát uraló legújabb, Symmetry 
című sorozata is, mely a korábbi munkák tovább-
gondolásaként a már felhasznált motívumok újra-
feldolgozásai – vagy ahogy Palotai fogalmaz „haza-
látogatás saját magához”. Ezt a szemléletet tükrözi 
a sorozat mellett megjelenő másik médium is – egy 
animációs film –, mely Stanley Kubrick legendás 
filmjét, a 2001:Űrodüsszeiát idézi meg. A videó egy 
térbeli szituációt jelenít meg, egy virtuális utazást, 
ahol végigkalandozhatunk Palotai eddigi munká-
inak egyvelegében. A filmben megjelenő építésze-
ti elemek mind-mind grafikai egységek bonyolult 
rendszeréből állnak össze, amelyek összefonódnak 

kerülnek terítékre saját nyelvrendszerében prezen-
tálva, melynek fontos jellemzője a digitális képalko-
tási módok és a nyomdaipari eljárások használata.
Az épített környezet iránti vonzalma leginkább a 
témák megközelítésmódjában érhető tetten. Ahogy 
a Zoo sorozat esetében nem a természetes közeg-
ben élő (vad)állatok, hanem az ember alkotta városi 
környezetben – az állatkertben vagy éppen a múze-
umi kiállítótérben – való megjelenésük foglalkoz-
tatja, addig a Landscapesnél a hagyományos tájkép-
festészetet felülírva a táj urbanisztikus felfogása 
érdekli. A harmadik sorozat, a Cosmos a külön-
böző világok, helyszínek, lények grafikai megtes-
tesülései, és élethelyzeteket, egyéniségeket szim-
bolizálnak. Minden egyes embernek, helynek más 
a struktúrája, de hiába egyéniségek, mégis hason-
lóak. Ezeket az egyezéseket jelképezi a kör forma, 

egy végeláthatatlan labirintusként – akárcsak az 
említett sci-fiben szereplő űrhajó monstre terei. 
A kiállítás sok szempontból újszerű szituációt kínál 
Palotai sajátos gondolkodásmódjának felfedezé-
séhez. Egyrészt a plexiképek mozaikos elrendezé-
sével együttesen látható a három sorozat – Zoo, 
Landscapes és Cosmos –, mely egy újfajta, komp-
lex vizuális élményt nyújt – szemben a művész-
könyvek lapozgatásával. Továbbá érdekessége a 
kiállításnak, hogy a kiadványok vitrinnel elzárva, 
információhordozó szerepüktől megfosztva, érint-
hetetlen műtárgyakként vannak jelen, ezzel felerő-
sítve művészi jellegüket. Ugyanakkor az is érdeme 
a tárlatnak, hogy a több médiumban való prezentá-
ció segíti Palotai vizuális nyelvének alaposabb vizs-
gálatát, valamint a minket körülvevő világ szem-
léléséhez is új értelmezési stratégiákat kínál.

Palotai Gábor: Zoo, Landscapes, Cosmos
Trafó Galéria | 2018. november 1.–december 2.
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Kortárs Ornamentika és Építészet

Szöveg: TAKÁCS ÁKOS

Fotó: DANYI BALÁZS

12 fal

Veszprémben, a volt iparostanoda

(majd zeneiskola, majd magántulajdonú rom) 

egykori tantermeiben 12 falfelületet festett 

át a tűzfal-festmények kivitelezéséről isme-

retes Neopaint festőcsapat, 12 építésziroda 

tervei alapján. A kiállítást a budapesti 

Paradigma Ariadné (PA) építészei Csóka 

Helénával kiegészülve hozták létre, ők egyben 

az egyik „fal” alkotó-kitöltői is. Korántsem 

magától értetődő, hogy az építészeti termelés 

bizonyos szegmenseiben valóban népszerű, 

„feltörekvőként” címkézett praxisok ilyesfaj-

ta nemzetközi szemléje egy vidéki középvá-

rosban kap először helyet a hazában. Az üdítő 

lehetőséget és az erőforrásokat magyarázza, 

hogy Veszprém 2023-ban Európa Kulturális 

Fővárosa szeretne lenni, és a pályázatban 

a PA építészei tanácsadóként segédkeznek.

 A 12 darab murália nem 
múzeumi térben, hanem 
egy számos transzformá-

ción átesett, most újabb funkcionális és 
építészeti rehabilitáció előtt álló épület-
ben kapott helyet. Itt nincs belépő, nin-
csenek teremőrök, de nincs fűtés, mos-
dó, kávézó és múzeumshop sem. Brossúra 
is alig. Az intézményes működés bonyolult 

E kulturális, politikai, gazdasági és inf-
rastrukturális meghatározottságai alól 
időlegesen felszabadult, de e struktú-
rák működésének nyomait magukon vise-
lő puszta terek érzéki tapasztalata, tehát 
a magukra hagyott műtárgyak felfede-
zésének jól ismert izgalma és kísérteti-
essége a kiállítás látogatását önmagá-
ban eseménnyé teszi. Az építészetnek, 

mint funkcionális normáktól megszabadí-
tott keretnek ilyen erejű középpontba állí-
tása egy építészektől létrehozott kiállítás 
esetében kétségtelen siker. A kiállítás tét-
je éppen az lenne, hogy ezek a keretek 
a 12 „kortárs ornamentikával” hogyan 
írhatóak át és újra. Hogyan rehabilitálható
 a „fal” mint építészeti alapelem potens 
reprezentációs felületként, az ornamentika 

     A Paradigma Ariadné fala.

‹ O.K. (Office Kovacs) munkája.

›
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‹ A fal tervezője: MNPL Workshop

    A fal tervezője: Very Good Office

Kiállító művészek: 
Architecture Uncomfortable Workshop, 
Enorme Studio, False Mirror Office, 
Gyulai Levente, Adam Nathaniel 
Furman, Andrew Kovacs, 
MNPL Workshop, Paradigma Ariadné, 
Space Popular, TREES, Very Good Office

Szervezők: Paradigma Ariadné, 
Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Kurátorok: Csóka Heléna, Smiló Dávid, 
Csóka Attila Róbert, Molnár Szabolcs

Szakmai konzulens: Kovács Dániel 
Grafika: Kazsik Marcell 

Kivitelezés: Neopaint 

valamilyen újradefiniálásán keresztül? 
A Paradigma Ariadné azon fájdalmasan
kis számú hazai kollektívák egyike, ame-
lyek a műhelyeikben termelt tervek, szö-
vegek, képek, események alkotta szöve-
dékre egyetlen, következetes projektként 
tekintenek. A veszprémi kiállítás is 
a PA projekt egyik elemeként, állomása-
ként értelmezendő, és ennek a megálla-
pításnak megfelelően az alább olvasha-
tó vázlatos megjegyzések középpontjában
is elsősorban az ő tevékenységük áll.

A falak szemlélése közben az egyes 
kontribúcióknál ennek megfelelően érdek-
feszítőbb a meghívottak körének kivá-
lasztása, mint kurátori stratégia, illetve
 maga a kérdésfeltevés; az ornamentika 
kortárs relevanciájának meghatározása. 

A kiállítás rövid leírása a következőkről 
értesíti a látogatót ebben a vonatkozás-
ban; „Az elmúlt években újfajta érdeklő-
dés tapasztalható az ornamentika témája 
iránt. Ez a folyamat egyéni alkotások-
ban és egymástól egyelőre elszigetelt pár-
beszédekben érhető tetten a nemzetkö-
zi építészeti porondon. A hagyományos 
jelentéstől eltérően a díszítés már nem 
másodlagos, vagy kiegészítő funkcióval bír, 
hanem mint építészeti minőség értelmező-
dik”. Érdekes gondolatok − mintha a kurá-
tor hölgy és urak megfordítanák a tör-
ténelmet. Az ornamentika és a „díszítés”, 
problematikája az építészet immár évszá-
zados, permanens kulturális agóniájának 
története során mindenkor „mint építésze-
ti minőség értelmeződött”. Az építészeti 

nyelv integráns részeként betöltött pozíció-
ja éppen e nyelv és reprezentációs rendszer 
fokozódó válságával, majd széthullásával 
kérdőjeleződött meg, de ettől az ornamen-
tika problémája soha nem „tűnt el” a dis-
kurzusból. Ebben a folyamatban ráadásul 
lehetetlen a díszítés problémáját elválaszta-
ni a rendek, a forma, és egyáltalán az épí-
tészeti projekt kompetenciáinak látszóla-
gos vereségétől az urbánus táj izotrópikus 
hálózatainak léptékével szemben.

Mindezt azért érdemes megjegyezni, 
mert a kiállítás szervezőinek és a résztvevők 
többségének munkásságában valóban fel-
ismerhető egyfajta közös nevezőként, hogy 
a digitális technokrácia minimalista 
pszeudo-aszkézisével és az elmúlt két évti-
zed kihűlt neo-modernjével szemben 

fürkészik, tematizálják, újrahasznosítják, 
esetleg re-konstruálják a történetileg
 akkumulált építészeti formakincs autonómi-
áját valamilyen új olvashatóság reményében. 
A kiállításon az ornamentikára vonatkozó 
− egyébként kitűnő és közérthető, szelle-
mesen iskolai padokra matricázott − törté-
neti áttekintés után ebből a valóban egyre 
erősebb konjunktúrával jelentkező – valójá-
ban korántsem új, de múlhatatlanul inspirá-
ló - építészeti vágy és ambíció-komplexum-
ból sajnos csak kétdimenzióssá laposított, 
többnyire igényes és tetszetős kivitelű vizu-
ális gegek maradnak. A falfestmények 
tulajdonképpen a témára érkezett grafi-
kai kommentárok. Koncepciójukat tekintve 
hol frissek és igézőek, hol fáradtak és kissé 
tanácstalanok, kevés esetben pedig kife-
jezetten lustának és bágyadtnak hatnak. 

A kiállítás vezérfonalává emelt téma 
lokális összefüggéseit a helyszín kontextu-
sa hivatott biztosítani, az ex iskola ugyan-
is hamarosan átadja magát az ablakokból 
megtekinthető híres városi színház admi-
nisztrációjának. Az építésekor nagy szer-
kezeti és stílbeli innovációt képviselő épület 
tervezője, Medgyaszay István valóban épí-
tészeti vállalkozása középpontjába állítot-
ta az ornamentika és az építészeti formá-
lás sajátos eltérítésének és megújításának 
– korában rendkívül modern - program-
ját. A 12 fal keltette hiányérzetet bizo-
nyára az okozza, hogy hasonló eredmé-
nyekre az ornamentizálásra felkért ifjúság 
– ezúttal, vagy egyelőre - nem jutott.
„Az építészet véget ért” olvasható ki állí-
tólag az egyik fal szín- és vonalkódjából. 

A kissé lejárt szavatosságú Fukuyama-
parafrázis defetizmusával szemben éppen 
a Paradigma Ariadné értelmezői közösség-
ként végzett gyűjtő, feltáró, és diszkurzív 
munkája nyújthat némi reményt azoknak, 
akiknek szükségük van ilyesmire. Közös-
sé kell tennünk azokat az erőfeszítéseket, 
amelyek kitartóan próbálják megnyújta-
ni azt a meglehetősen rugalmatlan interp-
retációs hálót, ami jelenleg inkább gúzs-
ba köti és széttagolja, minthogy összekötné 
és rendszerezné mindazt, ami a nyelvün-
kön az építészetről szóvá tehető és bemu-
tatható és ami ezen a helyen belőle meg-
tapasztalható. Végső soron ez a kiállítás is 
tekinthető a szakmánkat (is) sújtó szelek-
tív amnézia egyik terápiás kísérletének. 

Az építészetet, mint történetileg fel-
halmozott formai tudás- és eszközkészle-
tet kell pragmatikusan feltárnunk és ope-
ratívvá tennünk. De ennek csak úgy van 
értelme, ha közben megértjük a kibe-
szélendő korszakok társadalomtörté-
netét és politikai gazdaságtanát is. 
Az, hogy a tereinket most építő gene-
rikus semmivel, illetve a komor osto-
baságával tüntető állami pastiche-al 
szemben egyszerűen újra feltaláljuk a libe-
rális-pluralista kettős kódolás és disz-
szidens irónia rossz végtelenjét – csu-
pán indokolatlan nosztalgiához vezethet.

›
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Az OCTOGON architecture & design magazin tizenegyedik (2000/2.) 
lapszámának rendhagyó borítóképpel jelent meg. A borító grafika és kon-
cepció hátterében Bojár Iván András alapító-főszerkesztő kezdeményezé-
se állt, ami révén a Kálvin téri Fabulon-mozaik végeredményben megme-
nekült a pusztulástól. A Luca Laura Kreatív nevű cég grafikusai, Erdély 
Miklós képzőművész legendás pop-art alkotását használták fel a borí-
tóhoz, ami egyaránt tiszteleg Pataki Ági szépsége, tulajdonképpen a kor 
szépségeszménye, illetve Andy Warhol pop-art-pápa munkássága előtt 
(Marilyn-Series, 1962, 1967). Ráadásul a lapszám beszámol arról, hogy 
az Országos Műemléki Hivatal szakemberei a Kálvin téri mozaikot szak-
szerűen leemelték a homlokzatról, illetve védelem alá helyezték. A főszer-
kesztő által alapított mozgalom ötleteket keresett, hogy hova is kerülhet 
az alkotás, amire ugyan az azóta eltelt tizennyolc év alatt sem szüle-
tett megnyugtató megoldás, de az alkotás azóta biztonságban van. Hogy 
a Pataki Ági-mozaikról újra beszélünk, annak apropóját Molnos Péter 
A csábítás fegyvere című új könyve, illetve az ahhoz kapcsolódó Kieselbach 
Galéria és Aukciósházban megrendezett tárlat adta (2018. november 5 - 
2018. november 24.). Itt a nagyközönség újra láthatta az Erdély-mozaik 
egy darabját néhány napig, ami még mindig mágikus kisugárzással bír. mj

HOVÁ LENNÉL, 
DR ÁGA HÖLGY?
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CARLOS ZÚÑIGA ANDRIGHETTI (Chile, 1972) 
„Autumn in CERN”. 519 183 képpontos festmény 
vásznon, piros, zöld és kék akrillal, 404 x 182 cm, 
2018. Építészet: The LHC Cryogenic System 
Helyszín: Ferney-Voltaire település, Franciaország. 
www.cern.ch 

PAINT IN RGB



116 117

i n t e r j ú i n t e r j ú

A lond oni Des ig n Mu s e u m 
ki áll ítá sa 

Interjúer: KAPLÁR F. KRISZTINA

Fotó: TBA (PORTR É)
FELI X SPELLER (K I Á LLÍTÁSI FOTÓK)

A LONDONI DESIGN MUSEUM NOVEMBER ELEJÉN NYÍLT, HOME FUTUR ES: LIVING IN 
YESTER DAY’S TOMORROW AZAZ ”A JÖVŐ OTTHONAI - ÉLET A TEGNAP HOLNAPJÁBAN” 

KIÁLLÍTÁSA NAPJAINK VALÓSÁGÁT HASONLÍTJA ÖSSZE A 20. SZÁZADI JÖVŐKÉPEKKEL. 

A R ADIKÁLIS VÍZIÓKAT VIZSGÁLVA FELMERÜL MEGANNYI KÉR DÉS: VAJON A TEGNAP 

HOLNAPJÁBAN ÉLÜNK? BETELJESÍTETTÜK A JÓSLATOKAT VAGY MEGR AGADTUNK 

A MÚLTBAN? MIT ÁRUL EL A KOR ÁBBI JÖVŐKÉPEK IR ÁNT ÉRZETT NOSZTALGIÁNK

A JELENÜNKRŐL? A LONDONI KIÁLLÍTÁS EZEKR E R ÁKÉR DEZVÉN FESZEGETI TÖBB 

OLDALRÓL AZ OTTHON KORTÁRS DEFINÍCIÓJÁT.  A KIÁLLÍTÁS ÉS EGYBEN A MÚZEUM 

VEZETŐ KUR ÁTOR ÁVAL, STEIERHOFFER ESZTERR EL BESZÉLGETTÜNK. 

ÉLET A TEGNAP 
HOLNAPJÁBAN 

M ikor és hogyan alakult 
a kurátori koncepció?
A kiállítás ötlete nagyjából két 

évvel ezelőtt merült fel. Hosszú ideje nem 
készült nagyobb szabású múzeumi kiállí-
tás a témában, és úgy éreztük, ez a megfele-
lő pillanat. Egyrészt mivel az otthon fogalma 
– a tér kommodifikációjával és a technológi-
ai újításokkal összefüggésben — gyökeresen 

átalakulóban van napjainkban. Másrészt, 
a kiállítás az Almhult-i IKEA Múzeummal 
való együttműködés kapcsán készült, amely-
ben az otthon témája szintén adott volt. 
A kiállítás persze nem az IKEA történeté-
ről szól, hanem a jelen otthonának változása-
it a múlt tükrén keresztül vizsgálja. A múltbé-
li jövőképek összehasonlításával keres választ 
arra, hogy mennyiben változott az otthon 
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Selling Dreams - Bêka & 
Lemoine, 2016 (film)

Michele De Lucchi: 
Sinerpica Angolosa, 1978

funkciója, a privát és a közszféra kapcsolata, 
a gender szerepek, az otthonnal kapcsola-
tos álmaink, félelmeink és elvárásaink.

Az otthon a tradicionális def iníciója sze-
rint a privát szféra tere. Az első felvetés-
ben máris ennek megosztásával szembesü-
lünk. Mára minden helyiségben ott van az 
egész világ a különböző hordozható kommu-
nikációs eszközökön keresztül. Hog yan lehet 
„Mások kal élni ” akár a szovjet idők dom-
kommunáiban vag y a jelen virtuális terében?

A privát szféra viszonylagosan új fogalom. 
Történeti leg, az otthon tere gyakran a társa-
dalmi reprezentáció helyszíne volt. A csalá-
di és ezzel összefüggésben a tágabb társadal-
mi és hatalmi viszonyok mindig az otthoni 
tér összefüggésében voltak meghatározva. 
Míg az elmúlt négy évszázad a polgári élet és 
a magánszféra fogalmának fokozatos összefo-
nódásáról szólt, az elmúlt két évtized techno-
lógiai változásai újra megkérdőjelezik a privát 
szféra fogalmát. Nemcsak a kommunikációs 
eszközök – mobiltelefonok, hordozható kép-
ernyők – mossák el a privát tér határvonalait, 
de az összes többi internet által vezérelt ottho-
ni okos munkaeszköz, amelyek rengeteg ada-
tot gyűjtenek be az otthoni viselkedésünkről 
és szokásainkról. Ebben az értelemben a data-
economy a Szovjetunió disztópikus rémálmait 
idézi – persze ma nem az ál lam, hanem az egy-
re erőteljesebb korporációk kontextusában.

Az „Okosan élni ” azaz smart otthonok szek-
ció a modernista, „az otthon, mint gép” ide-
ál nyomába ered, és párhuzamba állítja a 
napjainkra már meg is valósult okos meg-
oldásokat.  A mai okos otthon megoldá-
sai meglepően hasonlítanak a Jetson család 
vag y a Star Trek sorozat elképzeléseihez. 
Mennyiben valósultak meg a korábbi utópiák?

Az otthoni tér 20. századi tervezőinek egyik fő 
célja a házimunka racionalizálása volt, amely 
a mai napig meghatározza otthonaink kiala-
kítását. Számos készülék, amely technológiai 
megoldások híján még nem volt megvalósítha-
tó − mint például a iRoomba robot − felbuk-
kan a mai otthonainkban. A szekció azonban 
nem a múltbeli jóslatok pontosságát vizsgál-
ja, inkább az otthoni hatékonyság ideológiá-
it hivatott megkérdőjelezni. Az otthoni haté-
konyság kritikája az eszközökkel egyidős, elég 
W. Heath Robinson rajzaira, Buster Keaton 
f i lm paródiájára, vagy Jacques Tati díszlete-
ire gondolni, amelyekben a háztartási gépek 
fenntartása végül több munkával jár, mint 
maguk a megoldásra váró feladatok. Míg ezek 

a korai munkák a modernizmus funkcionaliz-
musába vetett hitet kérdőjelezik meg, az 1970-
es évek feminista mozgalmai a női szerepek 
fogalmát próbálták kitágítani az otthoni mun-
ka és az ehhez fűződő női szerepek kritiká-
ján keresztül. Érdemes elgondolkodni azonban 
azon, hogy valóban kevesebb időt töltünk-e 
ma munkával az otthonainkban, és vajon 
miért van az, hogy a 21. századi smart hang-
szórók még mindig női hangon válaszolnak.

A „Kevesebbel élni ” rész bemutatja a népes-
ség növekedéssel eg y ütt szű külő élettér-
re adott válaszokat: ergonometria, hibrid 
bútorok, Joe Colombo mindent eg ybesű-
rítő Total Furnishing Unit (1972) mun-
kája.  A mai mikrolakásokban is ez a cél, 
a nag y tér mára luxuscik k. Vajon meny-
nyi az a minimális tér, ameddig még redu-
kálni lehet az életteret? Az életszínvonal 
és a lakótér funkcionalitása valóban eg y-
más szinonimáiként értelmezhetőek?

próbá lt megoldást ta lá l ni , a mai model-
lek inkább lu xuscikként kerü l nek piacra . 
A másik kü lönbség a korai model lek és a 
mai mikrolakások között , hog y míg a kor-
társ javaslatok az otthon összes f u nkció-
ját próbá lják eg yre k isebb térbe bele zsú-
fol ni , Teige vag y a szovjet dom-kommu na 
model lje kol lekt ív terekkel kompenzá l-
ta vol na a személyes lakótér csökkené-
sét – mint példáu l a kommu ná l is kony-
ha, k lub vag y sza lon. A tágabb társada lmi 
impl ikációk f ig yelembevétele nélkü l a 
mai micro-apartman model lje va lószínű-
leg nem lesz hosszú ideig fenntartható.

Végezet ü l a “Á rk ád ia i otthon” szekció 
a további otthon-á l mok na k ad helyet, ma ga 
a k iá l l ítá s i nsta l lá lá sa − a mely építészeti leg 
a New York-i SO-I L , míg g ra f i k a i la g a Joh n 
Morga n st ud io eg y üttmű ködésében va ló-
su lt meg − is á lomszer ű . A z eg y má ssa l át já r-
ható terek kel, a nem def i n iá lt, fát yol hatá sú 
elvá la sztá sok k a l szá mta la nszor meg kérdője-
lez őd i k a z i nti mitá s, a pr ivát szféra hatá ra . 
Ezt erősíti k a k iá l l ítá s i ntera ktív terei, 
mi nt példáu l eg y belső ker t, a hol a láto-
gatók meg pi hen hetnek, va g y eg y vetí-
tőterem eg y hata l ma s á g y for májába n. 
Hata l ma s él mény lehet íg y bolyonga-
n i a terekben. Va n a r ról má r statiszti-
k a men ny ire la kjá k be a k iá l l ítá st 
a látogatók, men ny i időt töltenek „bent”?
 
A kiá l l ítás több mint 20 0 munkát — insta l-
lációkat , rajzokat , bútorokat , prototípuso-
kat és videókat — mutat be 90 0 nég yzetmé-
teren, hat tematikus szekcióban. A kiá l l ítás 
eg yik a lapkoncepciója volt , hog y olyan építé-
szeti környezetet hozzon létre a ga lériában, 
amelyek belak hatóak, és a kurátori interpre-
tációt k iterjesztik a térben. A kiá l l ítás tema-
tikájára ref lektá lva a SO-IL kü lönböző tér-
bel i megoldásai a k iá l l ított munkák hoz va ló 
érzelmi viszonyt is befolyásolják. A visz-
szajelzések a sajtóból, i l letve a közönség-
től edd ig pozit ívek voltak, a k iá l l ítás azon-
ban csak frissen nyí lt , és hosszabb idő lenne 
szükséges ahhoz , hog y ezt pontosan, számok-
kal a látámasztva is meg tudjam válaszolni .  

A k iá l l ítás Londonba n március végéig lát-
ható, utá na átköltözi k a svédországi IK E A 
Múzeu mba. Mi lesz a következő k iá l l ítás?

A múzeum következő nag y kiá l l í-
tása Stanley Kubrick f i lmjeinek set 
designját mutatja be, i l letve nemso-
kára nyí l ik eg y nag yszabású kiá l l ítás 
David Adjaye építész munkásságáról .

„A JELEN 
OTTHONÁNAK 
VÁLTOZÁSAIT 

A MÚLT TÜKRÉN 
KERESZTÜL 
VIZSGÁLJA”

A z existence minimum kérdése a 20. század 
elejétől kezdve az építészet i d iskurzus eg yik 
fontos k i indu lópontja volt , és a mai tenden-
ciák tükrében, a lakótér folyamatos felér-
tékelődésével , és a nag y városi központok 
exponenciá l is növekedésével ismét sürgető 
kérdéssé vá lt . Eg y a lapvető kü lönbség azon-
ban a korai elképzelések, Karel Teige javas-
lata i és a mai mikrolakások között , hog y míg 
az előző a tömegek lak hatási problémájára 
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i n t e r j ú i n t e r j ú

„AZ OTTHONI TÉR 20. 
SZÁZADI TERVEZŐINEK 

EGYIK FŐ CÉLJA 
A HÁZIMUNKA 

RACIONALIZÁLÁSA 
VOLT, AMELY A MAI 

NAPIG MEGHATÁROZZA 
OTTHONAINK 

KIALAKÍTÁSÁT”  
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    Sporaasiker

Kifordítom, befordítom 

Olvass a sorok között! 

Egyszerre szék és fellépő is 
a Pataki Dávid (PDSIGN) for-
matervező által tervezett szék, 
ami egy mozdulattal létrává
alakítható. Gondosan váloga-
tott faanyag, odafigyelő kézi-
munka, melynek eredménye 
minden otthon praktikus kelléke.  

Egy nyitott könyvet szimbolizáló kon-
cepció nyerte el az Újbuda Önkormány-
zata által kiírt Ottlik kert tervpályá-
zatot, ahol egy olyan közösségi kert 
létrehozása volt a cél, amely egyszerre 
állít emléket Ottlik Gézának és új funk-
cióval tölti fel a környezetet. A Massány 
Edina, Megyeri Zsófia, Remeczki Rita és 
Scheuch Dominik által tervezett pálya-
mű a terepből ritmikusan kiemelkedő 
támfalaival eléri, hogy a tér folyamato-
san változzon, miközben a "könyvgerin-
ceken" az író gondolatait olvashatjuk. 

      Transport  

A World Architecture Festival 
(WAF) keretében minden ősszel 
kiosztják a világ egyik legran-
gosabb díját, ahol idén is volt 
egy magyar érdekeltség. Az ipa-
ri tájat a környezettel játéko-
san összekötő Sporaarchitects 
által tervezett Győr-Gönyű Orszá-
gos Közforgalmú Kikötő épületét 
a Transport kategória finalistái 
közé válogatta be a zsűri. 

Az Austigard Arkitektur és 
a Sporaarchitects csapata új met-
róállomást tervezett Skøyenbe, 
Oslo új magasházas, frekven-
tált fejlesztési területére. A nem-
zetközi tervpályázaton a közös 
koncepcióval 2. díjat nyertek. 
Az építészeti koncepció egyrészt 
a metróállomások igazi lénye-
gére reagál, az emberek folya-
matos áramlására, másrészt 
utal környezetére, a norvég fjor-
dok és tengerpartok jellegze-
tes kacskaringós partvonalára, 
a norvég fenyő kanyargós tex-
túrájára, sőt, a közelben élt és 
alkotott Edvard Munch tájképe-
inek expresszív atmoszférájá-
ra. Ezek együttesen hozzák lét-
re azt az álomszerű földalatti 
tájat, mely kitekint a város felé.

›

›

›
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Belle Epoque

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF

Belsőépítészet: F. KOVÁCS ATTIL A

Fotó: BAR BAY CSA BA

Hotel Collect, francia hangulatban 
a Károlyi kertben

Nyitóképünkön a hotel bejárata. 
Jobbra a bejárati előtér, benne a csillár: 
Chandelier Fringe L (Eichholtz); 
tükör: Lacanto (Eichholtz); 
Kabinetszekrény, váza, torzó és posztamens 
egyedi/vintage/antik darabok.
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A budapesti Belváros szívében,
a Károlyi Park mellett, példásan
megújított homlokzat előtt elha-
ladva, majd tömör, kétszárnyú
faajtón át vezet a szállóvendég
útja a Ferenczy utcai Hotel 
Collect tereibe. Franciás hangu-
latú helyen járunk, így az enteri-
őrök roppant elegánsak.
Ugyanakkor a teljes képet 
tekintve mégis feltűnő, hogy az 

egyedileg készített (gyakran egy 
régi darabból létrehozott)
bútorok, vintage-ek, képzőmű-
vészeti alkotások, apró, minőségi 
kiegészítők vonzó, szemlélődés-
re inspiráló, szerethető eklektikus 
egészt adnak ki.  

Csillár: Avery (Eichholtz) 
Art Deco szekrény és kisasztal, 
esernyőtartó: antik darab 
Recepciós pult: antik darab 
F. Kovács Attila áttervezésében.

Glorious csillár (Eichholtz); 
állólámpa Grasshoper (Gubi); 
637 Utrecht (Cassina Style) fotel, 
(forgalmazó érdeklődésre); Aula 
dohányzóasztal (Made), szőnyeg: 
Vintage Royal (hazai forgalmazó 
érdeklődésre)
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Csillárok: Bernardi és Infinity Double (Eichholtz) 
Szőnyeg: Vintage Royal 
Kanapé, fotel: Vintage Leather 
Astronaut váza (Diesel, Seletti) 
Aula dohányzóasztal (Made)
Peacock rattan szék, The Cat Black 
(a kandalló előtti asztalon / Studio Job) és egyéb 
tárgyak: hazai forgalmazók érdeklődésre
Bárpult és likőrös szekrény: 
egyedi, F. Kovács Attila tervezése 
Öntöttvas kandalló, parkettafal és padló, 
falikarok: egyedi/vintage
Kandaló felett: Kelemen Károly festménye
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Teraszbútorok, kézműves cement-
lapok (Aisha) a belső udvaron 
kialakított kávézóban (hazai for-
galmazók érdeklődésre).

Mosdó, csapok, kiegészítők: Burlington
Lámpa: Belgravia (Astro)
Csempe: Equipe; Tükör: Waldorf 
(design: Massimiliano Cicconi / Kerasan)
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Új emelettel bővült 
a Cushman & Wakefield 
Portfolio Services 
Center irodája

A Cushman & Wakefield 
Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó 
cég PSC-részlege (Portfolio 
Services Center) egy éve költö-
zött a Studium Irodaház harmadik 
emeletére, idén szeptemberben 
pedig a negyedik emeletet újította 
fel és vette birtokba.

Iroda, magasabb 
szinten

budapesti irodából nyújtanak 

szolgáltatásokat a világszer-

te megtalálható ügyfeleiknek, jelen-

leg közel kétszáz fős kapacitással. 

„A PSC közvetlenül az ügyfelek számá-

ra nyújt szolgáltatásokat a kereskedel-

mi ingatlanszektor minden területén 

(irodák, ipari létesítmények, üzlethelyisé-

gek). Nemcsak az ügyfelek bérleti adata-

it kezeli, de ezekből az adatokból elem-

zéseket is készít, valamint foglalkozik 
Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN | Belsőépítészet: KISS RÉKA 

(KISS RÉKA DESIGN)  ÉS KUTHI ANIKÓ (PONT CO.LAB)

Fotó: DANYI BALÁZS

    A számos kisebb 
quiet room egyike.

    Az új irodai szinten 
már van recepció is. 

‹ ‹

A
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A BUDAPESTI IRODA NEMCSAK GLOBÁLIS PIACRA 
DOLGOZIK, DE MAGA A CSAPAT IS NEMZETKÖZI

Az étkező karakterében egy 
barátságos bisztrót idéz meg.

    A negyedik emelet formavi-
lága harmóniában van 
a harmadikéval, viszont 
oldottabb, könnyedebb annál.

Szinte minden helyiség 
falára szereltek képernyőt, 
amely sok munkafolyamat-
hoz szükséges.

bérleti szerződések teljes menedzsmentjével, bele-
értve azok megkötését, lezárását vagy meghosz-
szabbítását. A bérlők számára nyújtott minden-
napi ingatlanüzemeltetést most már ki tudjuk 
egészíteni azzal, hogy az MCS Solutions nevű 
partnerünk segítségével az irodaterület haszná-
latáról pontos felmérést készítünk. Ez nagy segít-
ségünkre lehet a terület újratervezése és kihasz-
náltságának növelése esetén - magyarázta Byron 
Tudor, a PSC igazgatója. A budapesti iroda nem-
csak nemzetközi piacra dolgozik, de maga a csapat 
is nemzetközi: jelenleg kilenc különböző nemzeti-
ség képviselői dolgoznak itt. Magában a design-

ban azonban nem jelenik meg ez a nemzetköziség.

„Éppen ellenkezőleg – mondja Csikós Ádám pro-

jektmenedzser, a Cushman & Wakefield Partne-

re. - Külön kérés volt Magyarország megjelenítése, 

nem feltétlenül azért, hogy a hazai dolgozók ott-

honosan érezzék magukat, egyszerűen spe-

ciálisan itteni designt szerettünk volna.”

A harmadik emeleten ez még Budapest tema-

tikát jelentett – a tárgyalókat utcák, jellegzetes 

helyek alapján nevezték el –, a negyediken már az 

ország egészére kiterjesztették az elvet. Itt várak 

és kastélyok után kapták nevüket a tárgyalóhelyisé-

gek, méghozzá olyanok után, amelyek neveit a kül-

földi dolgozók is ki tudják ejteni (Tata, Sárvár).

Az új szint mintegy 1300 négyzetméterének vala-

mivel több mint a fele open-space, ám a koncent-

rált munkavégzés érdekében számos kisebb quiet 
roomot alakítottak ki – némelyikben egyetlen ülő-

hely és egy asztal van csupán, máshol simán elfér négy 

ember is. Szinte minden helyiség falára szereltek kép-

ernyőt, amely sok munkafolyamathoz szükséges.

Bővültek a funkciók is: a negyedik eme-

leti irodában már van recepció, vala-

mint egy nagyobb multifunkciós tárgya-

ló, amit akár nyolcvan fős moziteremnek 

is lehet használni, de lehet oktatóterem, 

továbbképzések, meetingek helyszíne.

Bár a design megújult, forradalomról nincs 

szó, nem is lehet: a negyedik emelet for-

mavilága harmóniában van a harmadiké-

val, viszont oldottabb, könnyedebb annál: 

több a szín, a növény, a tárolók hosszú sorát 

faburkolatú szekrények tagolják, az étkező 

pedig szellősebb, inkább bisztrót idéz. Remek 

megoldás a hatalmas étkezőasztal közepé-

be, az asztallap síkjába épített növénytartó.

„Olyan jól sikerült a negyedik emelet, hogy 

vissza kell menni harmadikra egy kicsit 

módosítani” – összegez Csikós Ádám.

Ám akad megoldás, amit megtartot-

tak, például az álmennyezet részle-

ges visszabontása, ami a harmadi-

kon remekül bevált: jelentősen növeli 

›
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Akad megoldás, amit megtartottak: 
az álmennyezet részleges vissza-
bontása, ami a harmadik emeleten 
remekül bevált. C&W

DESIGN + BUILD

WHAT’S 
NEXT
We understand 
occupiers’ needs for a 
modern workplace in an 
ever more competitive 
market. That’s why our 
Design & Build services 
in Hungary provide a 
one-stop solution for 
our clients.
cushmanwakefield.hu

a térérzetet, és játékosságot visz a letisztult, kis-

sé talán merev beltérbe. A fehér álmennyezet, 

és a nyitott, az antracitszürkére festett gépésze-

tet láttató részek ügyes kontrasztot képeznek.

Egy sor, mára lecsengőben lévő trendnek itt 

végképp leáldozott, vagyis az egykor népsze-

rű babzsák-csocsó-hinta hármas egyik tag-

ja sem található meg. Helyette egy jó minősé-

gű kávégép tölti be a fő szociális funkciót, de 

a dolgozóknak hasonlóan fontosak az elektro-

nikusan állítható magasságú asztalok, amely-

lyel másodpercek alatt a saját igényeikhez iga-

zíthatják az ülő-álló munkaállomásukat.

Még a LED-es asztali lámpáknál is hatéko-

nyabb megoldást: dimmelhető LED-paneleket 

választottak a negyedik emeletre, még-

hozzá a dolgozói visszajelzések alapján. 

Szemmel nem látható, de fontos kényelmi funk-

ció a teljes körű audiovizuális rendszerek kialakí-

tása: a wifi tökéletesen működik mindenhol, illetve 

a komplett, cégen belüli és kívüli telefonálás elin-

tézhető Skype-on. Ahogy Byron fogalmaz, igye-

keztek „gyakorlatiasan gondolkozni, és egy rugal-

masan alakítható, nyugodtabb, kevésbé formális 

iroda kialakításával serkenteni a csapatmunkát”.
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Múlt és jelen egyesül a vidéki 
nyomdából született irodában

›   A beruházás előtti 
állapot.

Szöveg: SULYOK GEORGINA
Belsőépítészet: BONTA GÁSPÁR, 
EKE DÁNIEL (VEZETŐ TERVE-
ZŐK), LŐRINCZ ORSOLYA 
(TERVEZŐ MUNKATÁRS)
Építészet: 
PERESZTEGI GÁBOR 
(VEZETŐ TERVEZŐ), 
GOMBOR JÁNOS (MUNKATÁRS) 
(A211 ARCHITECTS)  
Fotó: JAKSA BÁLINT

Print your future 

Vegyünk egy 19. századi egyházi épületet, 
adjunk hozzá egy csipet ipar világát idéző 
nyomda designt gyúrjuk össze, majd hagyjuk 
állni néhány évtizedet és megkapjuk 
a veszprémi Horgos utca jobb sorsra érde-
mes árváját: a romos, sémákat, sablonos 
formákat nem ismerő, rakoncátlan épületet. 
Bonta Gáspár és Eke Dániel vezető terve-
zők munkája nyomán, a viharvert kis ház 
minden igényt kielégítő irodává alakult át. 

  Balatontól karnyújtásnyira fekvő megye-

székhely különleges adottságaival 

ékszerdobozként rejti magában történelmé-

nek minden részletét: megnyerő, sajátos ter-

mészeti értékek, az építészet kétarcúsága, elté-

rő identitások találkozása jellemzi. A város, ahol 

a posztszovjet stílusú, lepényépületek és 

a barokk polgárházak szimbiózisban élnek, 

a modernizáció folyamatos fejlődést ígérő útján 

haladva, büszkén őrizve a múlt kincseit.A Hor-

gos utca egykori nyomdaépülete a Várhegy-

gyel párhuzamos „Hosszú-völgy” végét jelö-

lő Ranolder téren található, alig több mint 500 

méterre a Séd pataktól, szemben a régi város 

hangulatát idéző huszártornyos kápolnával, egy 

iskola szomszédságában. A múlt szelíd érintése 

A életre hívja a 18-19. századi Veszprém emlékét, 

tiszteletre, törődésre, szeretetre intve az érke-

zőket. Bonta Gáspár és Eke Dániel, helyi gene-

ráltervezővel, illetve kivitelező csapattal meg-

valósított rekonstrukciójából sugárzik a tisztelet 

és a törődés: a megújult horgos utcai házban 

a letisztult, modern irodai elemek és az épület 

eredeti karaktere egymást erősítve „kéz a kéz-

ben járnak”, a funkciók megvalósulása meg-

őriz, de mégis átértelmez. A régi terekbe éle-

tet lehelve valami új születik, a 30 éve üresen 

álló nyomdából egy vagány, szerethető iro-

dát alkotva. A kétszintes épület sajátossá-

gai egyedi megoldásokat, improvizatív hozzá-

állást igényeltek a tervezőktől: a szabványos 

méretek, derékszögek, párhuzamok hiánya, és 
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    As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am 
As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am

Az íves formák megjelenése 
lágyítja a szabálytalan szögek 
és ferdék uralta környezetet.

A funkció is a dekoráció 
része lett. 

a bontás-építés során felszínre kerülő kér-

dések innovatív, kreatív ötleteket kívántak. 

A projekt során a ház külső karakterének 

megóvására is ügyelve a gyakran hasz-

nált EPS-lapok helyett, multipor szigete-

lést alkalmaztak, ami anyagában és színé-

ben is eltér a lapoktól: tömör, ám nem képez 

az eredetiséget megsemmisítő „agresz-

szív” művi hatású kérget a falakon. A bel-

ső kialakítást nyers anyaghasználat jellemzi: 

megtisztított téglafalak, betonozott meny-

nyezetek, durva, de egyszerű stílust sugal-

ló cementes falak, és a lépcső vastag, vas 

kazánlemez korlátja örökíti tovább a ház 

ipari jellegét. Az íves formák, körök, körívek 

megjelenése lágyítja a szabálytalan szö-

gek és ferdék uralta környezetet. Az alsó 

szinten található kettős boltív, két különál-

ló helyiségként funkcionál, amit fém tolóajtó 

választ el a várakozótól. Az ajtó vezetősíne 
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egyfajta hidat képezve köti össze optikai-

lag a két ívet, közben mégis kilépve a szabá-

lyosság kötött keretéből, vízszintesen ket-

tévágja a formát. A hely legmarkánsabb 

részlete a lépcső és az emelet galériaszerű 

közlekedője által körülölelt csillár, ami lát-

szólagos középpontként foglalja egység-

be a teret, mindkét emelet uralkodó ele-

meként. A monumentális világítótest eltérő 

méretű körökből épül fel, amik a nap járá-

sától függően különböző árnykonstelláció-

kat rajzolnak az alsó szint szürke burkola-

tára, sötétedés után pedig régi, kör alapú 

gyertyás csillárok hangulatát idézik. Az 

emeleti helyiségek hosszúkás lámpatestei, 

a párhuzamok hiányához alkalmazkod-

va új megoldást igényeltek: a ferdén elhe-

lyezett, vonalszerű függesztékek játszanak 

a síkokkal, melynek hatására a szabá-

lyosság iránti vágy csillapodik, az erede-

ti épület szépséghibái, szándékos alko-

tórészként simulnak bele a designba. Az 

iroda bútorai, berendezései, alkalmazkod-

va a nyers anyaghasználathoz, esszen-

ciális részei a végső képnek: beépített, 

architektonikus összetevőjévé válnak az 

egységnek, kerek egésszé formálva a vég-

eredményt. A királykék kárpitok megjele-

nése, megtöri a durva burkolatok domi-

náns szürke színvilágát és magukra vonják 

a figyelmet, mégis tökéletesen illeszked-

nek a térbe. A kvalitásos bútorok: a kék 

kanapék, a fotelok, a gomba formájú asz-

talok eltérnek a megszokott minimalista, 

funkciócentrikus irodák merev stílusától 

és újraértelmezik a munkahely, mint opti-

mális élettér fogalmát. Világos, jól megvi-

lágított, tágas terek jöttek létre, felesle-

ges elemek használata nélkül, megőrizve 

a ház nyers, markáns ipari jellegét. A vidé-

ki város vagány irodájában a kényelmes 

munkavégzéshez szükséges átalakítá-

sok, újdonságok ellenére az épület egyé-

nisége is sértetlen maradt; múlt és jelen 

találkozott, majd közös jövőt épített.

« A teret egységbe foglaló 
csillár a lépcsőfeljáró terében 
(túloldali képünk).

Az iroda bútorai, berendezései 
esszenciális részei a végső 
építészeti képnek.
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TEL.: (+36-30) 338 2371

Cégünk a HARAPPA Kft 2008-ban alakult  a 

korábbi vállalkozói múlt, valamint a jogelőd 

cégformátum tapasztalatait átörökítve.

A cég fő tevékenységi területe a 

teljes körű kert- és parképítés, automa-

ta öntözőrendszerek telepítése, valamint 

zöldterületek fenntartása és gondozá-
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Stabil szakembergárda, valamint kiforrott 

alvállalkozói kör a biztosítéka annak, hogy 

partnereink megtisztelő bizalmának a továb-

biakban is az elvárt minőségű és határidejű 

munkavégzéssel tudjunk megfelelni.
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TEL.: (+36-1) 438 0748
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