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05. Húsrágó, hídverı? – a BÁLNA  
(CET Budapest) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tervezı: ONL (Oosterhuis_Lénárd), Kas Oosterhuis, Ilona Lénárd , http://www.oosterhuis.nl 
projektépítész: Marthijn Pool 

Építész munkatársak: Kas Oosterhuis, Ilona Lénárd, Gijs Joosen, Owen Slootweg, Bas Wijnbeld, Anna Nagy,  
Bujdosó Attila, Márku Judit, Romvári Péter, Tom Krzempek, Rafael Seemann, Paulina Gurak, 
Michael Gorczynski, Lidia Badarnah, Jan Gasparik, Petr Vokal 

Statika: MTM Statika 
Kerttervezés: Szepezdi Ildikó – Tér-Kert Kft. 
Építtetı: Porto Investment Hungary Kft., Budapest 
bruttó alapterület: 18500 m2, mélygarázs: 7500 m2 
A tervezés és építés ideje: 2006-2011 
Megnyitás: 2013 
Megjegyzések: Autodesk BIM Experience Award - http://www.balnabudapest.hu/  

 
Irodalomjegyzék: 
 

friss (2013): 
Perényi Tamás: Bálna a Dunaparton – in: Régi-új Magyar Építımővészet, 2013/10 http://meonline.hu/archivum/balna-a-

duna-parton/  
 

megépüléskori cikkek: 
CET Budapest – a tervezık honlapján (angolul): http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=cet 
 

Kulturális-szórakoztató központként újul meg a közraktárak épületegyüttese – a közbeszerzési pályázat eredménye, 
építészfórum, 2007. június http://www.epiteszforum.hu/node/6146  

 

Szorosra húzott főzı - a CET/Közraktárak tervtanácsi vitája – Haba Péter, építészfórum, 2007. december 17., 
http://epiteszforum.hu/szorosra-huzott-fuzo-a-cet-kozraktarak-tervtanacsi-vitaja  

 

Obamákra lenne szükségünk: beszélgetés Kas Oosterhuis-szal - hg.hu, 2009. november 
http://hg.hu/cikk/epiteszet/8267-obamakra-lenne-szuksegunk-beszelgetes-kas-oosterhuis-szal  

 

Aranymetszés c mősor, m1; 2010. december 19.: 
http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/12/20/10/Aranymetszes_2010_december_19_.aspx (42:00-nál) 

 

A bálna gyomra – avagy a CET közösségi tereinek belsıépítészete – építészfórum 2010. aug. 12. - http://epiteszforum.hu/a-
balna-gyomra-avagy-a-cet-kozossegi-tereinek-belsoepiteszete  

 

utóélet, fogadtatás: 
 
Hová lett a CET-bıl Kas Oosterhuis? – Haba Péter, építészfórum, 2010. február 22.; http://www.epiteszforum.hu/node/15218 

(a témában rengeteg további cikk az építészfórumon: http://www.epiteszforum.hu/taxonomy/term/5233  
 

Küzdenek a tervezık a Duna-parti bálnával – index, 2009. november 30. 
http://index.hu/kultur/pol/2009/11/30/a_magyar_tervezok_kuzdenek_a_duna_parti_balnaval/?rnd=854 

 

CET – építészszemmel – 2010. december 21.;  http://www.epiteszforum.hu/node/17628 
 

A bálna gyomrában jártunk - http://varosban.blog.hu/2011/01/26/megneztuk_belulrol_a_cet_et 
 

Elcseszték a CET-et? - http://varosban.blog.hu/2011/01/12/elcsesztek_a_cet_et 
 

Bugyborék kontra födémek – szeletelt CET - http://tarsas2010.blog.hu/2010/12/20/fodemek_a_balna_ellen_cet 
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Bálnává vált - http://fovarosi.blog.hu/2010/12/11/cet_02  
 

Közraktárak között vajúdó CET – Népszabadság, 2011. december 27. http://nol.hu/archivum/20101227-
kozraktarak_kozott_vajudo_cet  

 

A város védelmében – Pálfy Sándor, építészfórum, 2011. február 11. http://www.epiteszforum.hu/node/17976 
 
Citromdíjas a Közraktárak felújítása – hg.hu, 2010. 04. 19 - http://hg.hu/cikk/epiteszet/9258-citromdijas-a-kozraktarak-

felujitasa  
 
Soha nem látott felvételek a Bálna belsejébıl (videó) – Hír24, 2013 szeptember 30.; 

http://www.hir24.hu/belfold/2013/09/29/soha-nem-latott-felvetelek-a-balna-belsejebol/  
 
szemelvények: 

 
Ilona Lenard 2011.01.26. 20:57:55  
@madster:  
Koszönöm Magyarosi Csaba a cikkedet , de egyben rosszul vagy tájékozodva amikor irod "Nagy hála jár ezért Kas Oosterhuisnak, aki 
megtervezte az épületet, és aki ugyan kivonult a projektbıl, amikor látta, hogy nem a tervek szerint valósul meg az épület* de sajnos a 
valo igazság , hogy amikor Kas Oosterhuis felhivta a figyelmét , a megrendelönek (Porto Investment) és a Fövárosi Onkormányzatnak 
, hogy a kivitelezés veszélyben rossz irányban halad, a szerzödését azonnal megzüntették  

Ilona Lénárd ONL [Oosterhuis_Lénárd] - A bálna gyomrában jártunk 
 
 

Kas Oosterhuis invenciózus tervét nehéz belepréselni a pesti Közraktárakra és környékére szóló építési szabályozás keretei közé. A 
honi viszonyok között merıben szokatlan kreativitással megalkotott mő mindenütt kibuggyanni látszik a szorosra húzott főzıbıl. 
 
Kas Oosterhuis a tervezés alapjául szolgáló, Non-Standard Architecture-nek nevezett építészeti elvét ismertette: e tervezési metódus 
segítségével olyan épületet lehet létrehozni, melyeknek minden szerkezeti eleme különbözı, azaz nincsenek tipizált komponensei. A 
tervezés folyamatát és az egyes alkotórészeket gyártó gépsort speciális szoftver köti össze – a kétféle „üzem” egyidıben, egymással 
szinkronban mőködik. Ezt a módszert az építész jónéhány projekt során tökéletesítette (ezek többek között a Neeltje Jans Zeeland-i 
ún. Water pavilion [1997] és az utrechti Cockpit Building [2006]), ám a budapesti terv elkészítése során ismét továbbfejlesztette. 

Szorosra húzott főzı - a CET/Közraktárak tervtanácsi vitája – Haba Péter, építészfórum, 2007. december 17., 
 
 
 
 
 
 
 

Kispál és a Borz : Húsrágó, hídverı 
 
És most nincs más, hát jöjj elı 
Húsrágó, hídverı, félkarral ölelı 
Itt elveszett este egy bogár a testbe 
Hogyha új trükköt nem csinálsz 
Holnap kijön egy óriás 
Téged megesz, engem elás 
És nem csinál semmi mást 
Ez a k**** nagy óriás 
 
Mindentıl messze, a szívhez közel 
Csinálj csodát, én meg elhiszem 
Hogy kell egy rendszer, ami nem mozog 
És megígérte Anyu is, hogy megkapod 
Mert a karod csak egy holt ág, vágd el és szaladj 
Egy vonalban vannak most a szíved meg az agyad 
Húsrágó, hídverı, ne sírj a versen 
Én idáig jöttem, most dolgozzon a lelkem 

 


