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Úton Útfélen szembejön egy tõmondat, aminek tömörsége, sarkossága valahogy mindig betalál. 

„építeni szeretünk.” ezt állítja magáról a market építõ zrt. személyes, megszemélyesített, erõs, 

ugyanakkor általános értelmû mondás. nincs apelláta. az elmÚlt szûk két évtized épületeit elnézve 

sokféleképpen értelmezhetnénk, elemezhetnénk, hogy mi is van emögött a mondat mögött. létezik 

azonban egy mûfaj, mûtípus, ami a legizgalmasabb értelmezõi keretet biztosítja az elemzéshez.
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Folyamatos jövo
a market Építo Zrt. új székháza

Tucatév alatt ötödik székházát építi a cég. 
Nem mintha az elõzõkkel ne nyertek volna 
el mindenféle fejlesztõi és építészeti díjat, 
de a lendület, ami kurta szlogenjükbõl is 
kiolvasható, illetve a Market fejlõdése, 
bõvülése újabb építésre sarkallta õket. Ve- 
gyük gyorsan sorra. Kocsis Ágnes (Schön 
Építésziroda) és Schüller Ferenc tervei alap-
ján 2001-ben építették át székházzá a Fõtáv 
apró irodaházát a Bogdánfy úton, amit egy 
újabb emelettel bõvítettek ki a 2005-ös, 
második ütemben (Dúzs Sándor-Schön Épí-
tésziroda). 2008-ban a Schön Építésziroda 
pályázatot nyert egy újabb székház tervezé-
sére a II. kerületbeli Millenárison (Schön 

József – Schön Építésziroda, Kéner Tamás – 
dpi), amibe végül nem költözött be a cég, 
hanem 2009-ben a Bojtár és Kunigunda 
utca sarkán felépítették azt az ötszintes iro-
daházát, amirõl a kritika szuperlatívuszok-
ban beszél azóta is. Vezetõ tervezõje  
a jelenleg Ausztráliában élõ Dúzs Sándor 
építész, aki az ipari, városszéli környezetben 
úgy anyaghasználati és design szempont-
ból, mint szerkezeti értelemben világszín- 
vonalat produkált. Ettõl az épülettõl három- 
száz méterre, látótávolságban, ugyanezt  
a minõséget célozta meg az új tervezõcsapat, 
következésképpen a két épület párhuzamos 
elemzése kézenfekvõnek tûnik. 

Tévedés volna azonban a Market 5.0 iro-
daházat puszta átiratként értelmezni. Az 
elmúlt öt évben ugyanis paradigmavál - 
tás zajlik, ami a kortárs építészetet, fõképpen  
a válságnak leginkább kitett régióit érinti. 
Más alkotói attitûd, az ezredforduló felhõtlen 
optimizmusához képest elemzõ belátás jelent 
meg a tervezõi piacon. Hogy mit is kell érte-
ni ezalatt, az az épület fõbejárata elõtti 
kisebb, egyfajta kapuzatot formáló kiszol-
gálóépület elé érkezve azonnal kiderül. 
Ezen ugyanis megjelenik egy szinte gyalulat-
lan deszkákból rótt béllet, ami a grafitszürke 
perfekt fémborítás mellet t ellenpontként  
hat. Nem humanizálni, lágyítani próbálja  



Nyitott, üvegezett sáv fut végig az épület lábazati részén.  
Ez egyfelõl lebegõ hatást kelt, másfelõl az asztaloknál ülõ munkatársaknak zavartalan kilátást biztosít

Az iroda körüli környezet, a szobrok és a kerttervezés 
rendkívül magas színvonalú. Elegáns a bejárati szélfogó 
üvegszerkezete
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A melléképületen átvezetett kapuzat fa bélletet kapott

A hatalmas léptékû belsõ teret bátran befüggesztett egyedi lámpatestek tagolják

a funkcionalista megoldást, hanem olyan 
kísérõ szólamként jelenik meg a fõ akkordme-
netben, ami lényegi állításokat tesz. Ez az 
állítás azt az egyensúlyt írja le, ami a tech-
nokrata, mérnöki szerkezetet, az irodai funk-
ciót humanizálja, gazdagítja, egyedivé teszi. 
Ilyen elem a kert, és benne Szõke Gábor 
Miklós szobrai. De ilyen elemnek hat az iro-
dai térben megjelenõ kanapé-sziget, bam-
buszliget is. Ugyanerrõl a tõrõl fakadnak a kon- 
krét recycling-megoldások. Gondolok itt a tár- 
gyalóként funkcionáló vasúti konténerekre,  
a raklap-átiratokra, a bejárat mellett meg-
jelenõ kantin asztalaira, amit az FTC-pálya 
régi reflektoraiból alakítottak át, végül a zsa-
lutáblából és építési állványból szerkesz- 
tett mosdópultokra, rézcsövekbõl alakított 
kifolyókra. Sõt, maga a teljes irodaépület 
magán hordozza az újrahasznosítás, újra-
tervezés innovatív gesztusait. Ha jobban 
megnézzük, akkor egy hagyományos üzem-
csarnok szerkezeti elemeit látjuk, ami azon-
ban úgy alakult át, hogy valóban elegáns és 
fiatalosan lendületes legyen. Vagyis az indusz- 
triális részleteket mellõzve, a munkatársakra 
szabott, igényeikhez alakított munkateret 
látunk. Ennek eleme az is, hogy a hagyomá-
nyos lábazat, illetve nyílászáró-kialakítás 
helyett, olyan üvegsávokat láthatunk, ami az 
ülõ testhelyzethez idomul. A fehér munka-
asztalok fegyelmezett sora egyébként is köny-
nyed ritmust, levegõt visz a sötét tónusú pad-
lózat, illetve a több helyen megjelenõ lát- 
szóbeton-síkok színvilágába.
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Hommage: régi FTC-pálya egykori reflektora üveges asztallá alakult át az irodaház kávézó-tárgyalójábanAlumíniumhabból készült recepciós pult (készítette: Aluinvent Zrt.)

Burkolatlan gépészeti elemek eredményeznek izgalmas, indusztriális látványvilágot a belsõ terekben
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A korszellemnek megfelelõ módon jelenik meg a recycling. Konténer tárgyaló, raklap pult a munkatérben

kanapés lounge-sziget és bambuszliget jelöli ki a irodabelsõ középsõ tengelyét Több kisebb-nagyobb szeparált tárgyaló található az irodaházban
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Az irodai térbe befüggesztet t fehér 
szoknyás csillárok, a mellékhelyiségek 
nyersfa keretei és ajtói, vagy a recepció-
val átellenes falon megjelenõ hatalmas, 
aranykeretes Puskás -Széchenyi -Szent -
Györgyi portrék is a munkatér humanizált 
karakterét hangsúlyozzák. De ilyennek hat 

Több kisebb-nagyobb szeparált tárgyaló található az irodaházban

Rézcsövekbõl, zsalutáblákból, építési állványokból áll a vizesblokkok rendhagyó bútorzata

Színes lépcsõfokok vezetnek fel a hajóhídszerû galériaszintre, ahonnan nagyszerû rálátás nyílik a központi irodatérre  

a vezetõk és a munkatársak folyamatos 
vizuális kapcsolatát biztosító hajóhídsze- 
rû galériaszint, amihez hasonlót Norman 
Foster londoni, Temze-parti irodájában lát-
hatunk. Ebben a megoldásban nem a hie-
rarchia, az alá - fölé rendeltség, hanem  
a munkatársi kontaktus jelenik meg.

Annak ellenére, hogy a csarnok tere, lépté-
ke lenyûgözõ, az új irodaházban járva lép-
ten-nyomon az alkotó emberre alakított  
gesztusokkal lehet találkozni. Néhány éve 
Zimmermann Zsolt grafikus tervezte meg  
a Market pálcikaemberes logóját, ami azt 
szimbolizálja, hogy ez a cég a személyesre 
koncentrál. Az iroda pontosan ugyanerrõl az 
értékrendrõl beszél, más eszközökkel, más 
léptékben, de ugyanolyan szenvedéllyel.




