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AlAny  
és állítmány

„Parazita építészet”  
és ipari tökéletesség Óbudán

Lelkesítő élmény látni, ahogyan egy óbudai parkolóban randevút ad  

egymásnak a világ építészetelméleti gondolkodásának két meghatározó 

irányzata. Az elmúlt tíz-tizenöt évben ugyanis az indusztriális esztétikum 

újra felfedezése, illetve a mérnöktudományokban megjelenő biotechnológia 

látványos eredményeket hozott a kortárs építészet terén.
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Idehaza egyáltalán nem triviális, hogy az 
újdonsült építészeti alkotások együtt képe-
sek rezonálni bármiféle korszerű építészet-
elméleten alapuló koncepcióval. Egyfajta 

kiüresedett poszt-high-tech funkcionalizmus, illet-
ve a lokális építészeti felfogás szellemi kereteibe 
próbálnak idehaza sokan beletalálni, vagy egysze-
rűen csak szellemi áramlatoktól függetlenül, saját 
korábbi épületeikre reflektálva alkotnak új háza-
kat. néhány kivétel ugyan akad, de a kísérletezés, 
a friss szellemiségre való törekvés igen ritka.   

éppen ezért hatott üdítően látni, hogy egy 
szükségmegoldás apropóján, olyan építészettel 
lehet Óbuda ipari övezetében találkozni, ami 

mindenképpen figyelemre méltó. történt, hogy 
az idén húszéves market építő Zrt. új irodahá-
zába (OCtOGOn 2014/1.) új divízió számára 
kellett helyet találni, amit úgy tudtak a legegy-
szerűbben kivitelezni, ha az egyik részleg átme-
netileg „kiköltözik” a főépületből. 

szükség volt tehát olyan könnyen építhető, 
majd adott esetben mobilizálható egységre, ami 
képes ezt az átmeneti kapacitásigényt felvenni, 
ugyanakkor jó minőségű munkateret biztosít  
a dolgozók számára. nehezítő körülmény volt, 
hogy bővítésre nincs elegendő terület az iroda-
központ telkén és nem lehetséges a parko- 
lóhelyek számának csökkentése. Ráadásul  

a főépületben az irodai üzemszerű működést 
nem lehetett megzavarni nagyobb munkálatok-
kal. így végül egy olyan parazita struktúra mel-
lett döntöttek, aminek energia- és közműigénye-
it a főépülethez, mintegy anyaszervezethez 
kapcsolódva biztosítják, miközben helyigényét 
a szerkezet megemelésével oldják meg. Végered-
ményként a parkoló területén egy lábakon álló 
lényt látunk, ami köszönhetően a két véghom-
lokzat üvegfalának, tökéletesen transzparens, 
elegáns megoldással nyílik a külvilág felé, 
miközben minden építészeti csomópontjában 
az ipari esztétikum csúcstermékére, egy forma-
tervezett tárgyra emlékeztet. Ez a félig élőlény-
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ként egy másik szervezettel szimbiózisban élő 
szisztéma ugyanakkor moduláris is, vagyis úgy 
tervezték, hogy az ideiglenes használat után az 
újrahasznosítása is egyszerűen megoldható 
legyen.  Az épületben csak csavarozott kapcso-
latok vannak, így keretekre bontható az épület, 
ekként a későbbiekben egy-egy építkezésen akár 

felvonulási épületként is hasznosítható. A 2000-
es évek derekától Michael Rakowitz, parasItE 
projektjétől, Tadashi Kawamata faépítményén 
át egy sor kísérleti projekt törekedett arra, 
hogy a már létező városi infrastruktúrára tele-
pülve, a hulladékenergiákat és hulladéktere-
ket újrahasznosítva hozzanak létre élhető 

zónákat, új városi réteget. modularitás, szimbió-
zis, újrahasznosítás, designszemléletű-ter- 
vezés. Olyan kulcsfogalmak és elvek ezek, 
amikkel Hollandiában gyakrabban, idehaza 
ritkábban találkozhatunk. éppen ezért lelke-
sítő az, hogy ebben az esetben egy nagy lépés-
sel közelebb került Európa.

Tágas, világos, funkcionális belső munkatér

A stílus mellett a közös színezés is erősíti az „anyaépület” és a „parazita” közötti kapcsolatot 




