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Bemutatkozás
A Graphisoft Park Fogadóépülete bejárati helyzete miatt szim-

bolikus szerepet is betölt: a park „arcaként” jelenik meg. Szakítva  
a park épületeinek eddig jellemző tégla-lyuk-architektúrájával,  
a háromemeletes irodaépület alapvetően transzparens. Az épü-
lettömeg előtt horganyzott acél keretszerkezet fut körbe, amely 
szintmagas üveglamellákat hordoz. A lamellákon egyedi grafikájú 
ornamentika jelenik meg. Napszaktól függően a külső üveghártya 
megjelenése mindig változik, reflektálva környezetét.

Laudáció

A park egy kis Európa Budapest vagy 
elhanyagolt, vagy nem mindig jó ízlés-
sel rekreált, mozaikszerű szövetében. Itt 
kötelező belépő a minőségi „viselkedés”.  
A pénzgazda, a használók, a tervezők és a 
terület jó csillagzat alatti együttállása adott.
Ebben a kontextusban született a Fogadó-
épület, amely az eredeti elképzelés üzene-
te és az épület helyzete okán a hagyomá-
nyos „graphisoft-stílus”-hoz képest más 
hangon kellett szóljon. A ház legfontosabb 
tulajdonsága és erénye, hogy a hang nem 
stíluskényszerként nehezedik a házra, ha-
nem természetes, kézenfekvő módon for-
málja azt a külső köpenytől a belső terek 
részletképzéséig. A hivatalos beépítési ma-
gasságok kényszeréből fakadó szokásos 
teraszosság itt a kétrétegűség miatt fel-
oldódik, a használati és esztétikai funkciót 
egyaránt jól szolgálja. Az épület szerkeze-
ti rendje és a formálás egymástól nem el-
választható identitás, s ezt tovább erősíti  
a színezés konok homogenitása. Így alakul-
hatott ki az a példaértékű helyzet, hogy nem 
volt szükség belsőépítészeti beavatkozásra. 

S még egy szép tulajdonsága van az épü-
letnek: nevezetesen, hogy az erős és kéz-
zelfogható rendbe csempészett szabályta-
lanságok és használati lelemények élhető, 
befogadó környezetet teremtettek. Bár  
a cégfelirat elhelyezése kevéssé elegáns, az 
eredmény minősége, a tervezői hozzáállás, 
habitus és módszer is példaértékűnek te-
kinthető: öröm a városnak, gratuláció a ter-
vezőknek.
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