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réGi-új magyar építőművészet 

nyiToTT kapu
a graphIsoFt park FogadóÉpülete
—
építész architect: sUgár pÉter      szöveg text: okrUtay MIklós      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
Nyitottság, átláthatóság, flexibilitás – az építé-
szet tárgykörén messze túlmutató hívószavak. 
Hogy sikeres stratégia, ha ezek mentén ha-
tározzuk meg magunkat a világban, az egya-
ránt múlik a belső meggyőződés erején és a 
környezet befogadó voltán. A Graphisoft Park 
immár két évtizedes jelenléte talán csalóka 
ábrándképe annak, hogy létezhet ez a világ; 
mindenesetre az egykori óbudai Gázgyár terü-
letét bejárva oázisban érezzük magunkat, mind 
szellemi, mind vizuális értelemben.

A park építészeti világának kiteljesedése történeti ér-

telemben jól nyomon követhető. Mindjárt a kezdet – a 

gázgyári tisztviselőtelep villa-karakterének átirataként – 

erős felütést jelentett; később pedig, a jelentősebb négy-

zetméter igények mentén már az egykori ipari együttes 

nagyobb léptékű csarnoképületei kínálták az azonosulás 

lehetőségeit. építészeti értelemben éppen ez a folyama-

tos önkontroll lehet a siker kulcsa: az öntelt bizonyosság-

érzet helyett a mindig visszakérdezés képessége. Ennek 

köszönhetően úgy születtek meg egymás után az újabb 

és újabb irodaházak, hogy az építészeti gondolkodás él-

vonalát képviselve soha nem szakadtak el a viszonyulási 

pontoktól. Az együttesben való gondolkodás ereje felül-

kerekedett az egyszeri nagyotmondás múló mámorán. 

 A terület beépítése kiteljesedett, immár városépítészeti léptéket öltött, érezhetően 

közeledik a teljes befejezés. A fentiekben összegzett alapvetések egyértelműnek érzett 

eredményre vezetnek. építéstörténet szempontjából sorba állíthatók az egyes elemek, de 

a tudatosság folyamatos jelenlétének köszönhetően koherens építészeti együttes jön lét-

re, a teljes megvalósulás negyed százada ellenére egynemű építészeti világ formálódik. 

 A Graphisoft Park új fogadóépületének tervezésekor úgy tűnik, hogy mindez a 

komplexitás megtermékenyítően hatott. Olyan épület született, amely nem formai att-

raktivitásával, hanem mélyebb gondolatok közvetítésével képviseli a teljes együttes 

világát. Mindezt egyúttal rendkívül könnyed gesztusokkal, vidám oldottsággal teszi, 
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az azonnali befogadás nyitottságával. ilyen értelem-

ben emblematikus épület született, szerepénél fogva 

pedig telitalálat, hogy látványában az egyedüliség is 

jelen tud lenni, evvel is központi szerepe erősödik. 

 A könnyedség forrása jelen esetben a következetes, 

képletszerű szerkesztés, a rendkívül karcsú fémszerke-

zeti váz – már-már statikai bravúrt érzünk a háttérben 

– és a szinte végletekig fokozott transzparencia. Maga a 

homlokzat valamennyi síkon teljes üvegfelület, amely elé 

második rétegként az első és a második emelet magas-

ságában egy újabb üvegsík került. Feszesebb, követke-

zetesebb lenne a gondolat közvetítése, ha ez a második 

réteg is egynemű hártyaként jelentkezne, a lamellákra 

való felosztás erőteljesen bontja a harmóniát. Ugyanak-

kor a lamellák kiforgatásával mozgásba lendül a felület, 

a tükröződések és átlátások sokszoros variációja szüle-

tik így meg, amely a napszakok és a napjárás változásai- 

val tovább gazdagodik. Finom tartalmi utalás az üveg-

síkokra felvitt, a képernyővédők grafikai világából nyert 

alakzatok véletlenszerűen sorolt jelenléte, a homlokzat 

üvegfelületén futó felhőjáték ezeket is szinte mozgásba 

hozza. Sugár Péter Duna-parti szállodájának – Lánchíd 

19 Design Hotel, 2007 – tervezése kapcsán már hasonló 

megoldásra jutott, ott éppen ezek a második homlokzati 

réteget képező lamellák kapnak identitásteremtő sze-

repet. jelen esetben a külső sík megmozdítása a kom-

pozíció egészében kevésbé erőteljes, tartalmilag akkor 

lehetne konzekvensebb, ha az üvegsíkok nem fixen sze-

reltek lennének, hanem forgatásukkal a mögöttes terek 

aktuális igényeihez alkalmazkodnának.

A belső téri világot alapvetően határozza meg az 

épület szerkezeti következetessége – ott, ahol ez az 
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eredeti megoldás szerint mutatkozhat. A fémváz és a 

nyersbeton födémlemezek, az ezeken szabadon füg-

gesztett gépészeti vezetékek jelenlétével együtt, lát-

ványosan képviselik az egész kompozíciót alapvetően 

jellemző könnyed egyszerűséget. A padlóra került nagy-

táblás szürke kerámialap még megélhető kompromisz-

szum, ugyanakkor az irodai szinteken több helyütt is 

bevetett utólagos gipszkartonozás már egyfajta meg 

nem értésről tanúskodik.

További, a kompozíció szerkesztéséből jól levezet-

hető játékot jelentenek az egyes térbeli egységek alap-

rajzi értelmű kimozdításai. Van, ahol az irodai tér, vagy 

éppen a főbejárat szélfogója lép ki a tömegből, másutt a 

kettős homlokzati sík közé teraszok húzódnak. A napjár-

ta oldalon leengedik a külső árnyékolót, az esti fények 

kirajzolják a legtovább maradók tereit. Ez a fajta, egy-

szerre tervezett és spontán mozgássor vonzó lüktetést 

teremt, izgalmasan megélhetővé téve a ház világát.

A fogadóépület funkcionális értelemben nem csupán 

a nyitott kapu szerepét tölti be, bár a frontra helyezett 

kávézó elsődlegesen ezt közvetíti. ilyen értelemben ta-

lán ez a legfontosabb elem, a vendég megérkezésének 

helyszíne, ahol hosszasan jó időzni, átadva magunkat a 

terek áramlásának. A ház ugyanakkor önmaga is bériro-

daházként működik, az egyes szintek alaprajzi rendje fle-

xibilisen követi le az igényeket. Emellett itt kapott helyet 

a park menedzsmentje: az üzemeltetés, a beruházások, 

a további építkezések lebonyolítása, de a meglévő iro-

AN OpeN GATe
the Reception building of gRaphisoft paRk

The new reception building of Graphisoft Park represents the entirety of the complex, 

not with its formal attractive appearance, but by mediating deeper thoughts. All this is 

accomplished with extraordinarily light and easy gestures and cheerful relaxed attitude 

with the openness of immediate reception. In this sense an iconic building was born here, 

which is a real hit because of its function: in its appearance and spectacle, it managed 

to present as a unique structure which in turn also reinforces its central role. The source 

of its lightness is a consequential formula-like organisation, an extraordinarily slender 

metal-structure shell – which almost impresses us as a static bravado in the background 

–, which is matched by a degree of extremely heightened transparency. In the functional 

sense, the reception building does not only function as an open gateway, even though 

the cafe placed at the front primarily conveys this message. The house also functions as 

an office block to be rented, the horizontal plans of the storeys flexibly translate these 

requirements. Besides, the management of the park is also housed here: maintenance, 

operation, investments, the execution of further constructions as well as the renting of 

the existing office venues. Thus, it also fulfills a function reaching beyond its basic ones: 

it mayas well turn into a kind of symbol, as a lightweight glass pavilion, which has the 

potentials to represent the overall architectural world of the whole complex.

dák bérbeadása is. Az alaprajzi értelemben visszahúzott harmadik emeleten a körbefutó 

terasz szinte hajóhíddá válik, ahonnan nem csak átlátható a park teljes területe, hanem 

azt gondosan szemmel tartva maga az irányítás is zajlik. A Graphisoft Park fogadóépü-

lete így alapvetőnek tűnő szerepén túli feladatokat is betölt, egyfajta jelképpé válhat, 

könnyed üvegpavilonként akár a teljes épületegyüttes építészeti világát is képviselve. 




