
Ha design irodáról Hallunk, tudjuk, Hogy mire számítHatunk: látványos megoldások és 

színek, játékosság, egyedi tárgyak, y-generációs dolgozók. a dealogic pár éve mûködik 

a nyugati pályaudvar szomszédságában, és most a Willbe design (gáti anna, szegõ  

gábor, gyarmati ágoston) és Hitka andrás munkája nyomán újabb területekkel bõvült.

Szöveg: 
Mizsei Anett
Enteriõrtervezõk:  
Szegõ Gábor, 
Gyarmati  
Ágoston, 
Hitka András
Enteriõrstyling:  
Gáti Anna
Fotó: 
Filep Krisztina
Fotóasszisztens: 
Besenczi 
Richárd

Munkahely kilátással
Dealogic iroda újratöltve

4

Az óriási kaptár tárgyalót rejt
Pihenõ és „dzsungel”, lokális csodaország: egy szeletke vadon, madárdallal
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mintegy 65 új munkaállomás mellett friss 
közösségi terek, tárgyaló és pihenõ is kap-
csolódik az eiffel tér irodaház felsõ két szint-
jén üzemelõ szoftverfejlesztõ cég 2011-ben 
kialakított irodájához (octogon 2011/5). 
a projekt egyik legfõbb erénye talán a pati-
kamérlegen kimért egyensúly, az az ará-
nyosság, amely az egész koncepció alapja. 
az elmélyült munkát szolgáló, rendezett 
munkaállomásokat oldottabb közösségi terek 
egészítik ki, biztosítva ezzel a jó hangulatú 
munkavégzést. a magas minõség mellett 
érvényesített gazdaságossági szempontok 
egészséges minimalizmust generáltak. 

az iroda mûködésében, rendszerében nem 
történt nagy változás: a kisebb csoportokba 
szervezett fehér íróasztalok a jól bevilágított, 
látványos budapesti panorámát élvezõ hosz-

A hozzáépítések szinte észrevétlenül, szervesen kapcsolódnak a meglévõ területekhez

szanti sávokban míg a belsõ magokban talál-
ható valamennyi kiszolgáló funkció. a hozzá-
építések szinte észrevétlenül, szervesen kap- 
csolódnak a meglévõ területekhez – nem 
véletlenül, hiszen egy tervezõ-asztalon szület-
tek. az eddig pontszerûen, kis mennyiségben 
megjelenõ zöld színû elemek újabb finom tér-
hódítása emberközelivé teszi az irodát, ellen-
súlyozva területében és létszámában való 
növekedését.

új recepciót építettek: fehér pultját térbeli 
gyûrûkbe szervezett színes led-sorok világít-
ják meg. mellette pihenõ és „dzsungel” –  
a lokális csodaország: egy szeletke vadon, 
madárdallal. két óriási kaptár került az egyik 
közlekedõbe, kékjük és zöldjük ugyancsak  
a természet színeit csempészi be a „szürkeár-
nyalatos” irodába. amellett, hogy gegszerû 

játékosságuk hangulatteremtõ hatású, mû- 
gyanta héjuk kerek kis tárgyalókat rejt. a köz- 
ponti magban épült egy, a „szauna” bece-
nevet is kiérdemlõ kisebb auditórium, ahol 
lépcsõzetesen beépített, kipárnázott pado-
kon ülve prezentációkat lehet tartani. a bõ- 
vítés során megnövelték a konyha-étkezõ 
területét, amely így egyben az egész irodát 
kiszolgáló közös találkozóhellyé, vetítõ -
teremmé is alakítható.

az ésszerû mértékben minimalizált költ-
ségkeretbõl az egyszerû irodateret is felöl-
töztették: magyar iparmûvészek egyedi tár-
gyai képezik a munkaterület egy-egy fó- 
kuszpontját. áttört, hengerekbõl szerkesztett 
térelválasztó, belógatott, futurisztikus lám-
pák adják az összefüggõ tér finom rétegeit. 
egyedileg szõtt kárpitok borítják az auditórium 
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falait vagy épp a padlót. a pultba integrálva, 
illetve az íróasztalok közt nagy, fehér tartók-
ban növények élnek. csúszda szolgál vizuá-
lis és valódi összeköttetésként az iroda két 
szintje közt: az emeleti térrészben dolgozók 
szó szerint „leugorhatnak” a közös étkezõbe 
ebédidõben.

Csúszda szolgál vizuális és valódi összeköttetésként az iroda két szintje közt

Az íróasztalokat a panorámaablak elõtti sávba rendezték

összefoglalva elmondhatjuk: a bõvítés a já- 
tékosság, a csapatépítés irányába lépett 
elõre. arányaiban is megnövelték a közössé-
gi és pihenõ funkciókat, figyelembe véve  
a pszichológiai összetevõt: a nagyobb cég, 
a több ember és a viszonylag intenzíven 
kihasznált munkaterületek mellett csak így 

tarthatják meg a dolgozók jó közérzetét, 
teljesítményét, hosszú távon pedig a munka-
vállalókat magukat. e felismerés, s a vele já- 
ró anyagi, szellemi ráfordítás olyan jól át-
gondolt, tudatos cégfilozófiát sejtet, amely- 
nek méltó leképzése a Willbe design által 
megtervezett irodatér.
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koMplex MegolDás, lélekkel
nincs olyan nagy visszhangja, mint a világhódító start-upoknak, sze-
rényen végzi a munka oroszlánrészét: a megbízó igényei mellett érzé-
kenyen reagál a mindenkori piaci helyzetre és a kortárs design kérdé-
seire. b. nagy Ferenccel (stay in Hungary kft.) a kibõvített, immáron 
2000 m2-es dealogic iroda teraszán mizsei anett beszélgetett.

egy korábbi interjúban említette, hogy mi, magyarok kreativitás- 
ban erõsek vagyunk, de a csapatmunka terén még fejlõdnünk kel-
lene. a dealogic iroda mostani bõvítése éppen erre ösztönöz, ha  
jól látom, egyszerre két területen is: a tervezés-építés idõszakában  
a résztvevõket, majd a végeredménnyel a használókat is.
Ez pontosan így van. Projektjeimben a körültekintõen megválasztott sze- 
replõk – belsõépítésztõl a kivitelezõig – olyan beállítottságúak, hogy ma- 
ximálisan mûködjön a csapatépítés, együttgondolkodás a legteljesebb 
bérlõi igény kielégítése céljából. Az egész folyamat célja, hogy olyan 
egyedi tereket, „nappalikat” valósítsunk meg, amelyek a toborzást és az 
együttmûködést szolgálják. Jobb hangulatban, spontán módon, erõltetett tré- 
ningek nélkül alakuljon ki közösség egy kötetlen, kommunikációra serken- 
tõ térben. A munkaerõ motiválása, teljesítményének növelése ilyen módon 
túllép a HR-esek által alkalmazott hagyományos bér/karrier eszközökön.

ön tehát az országba költözõ ügyfeleit egészen az itteni kollektíva fel-
állításáig, közvetve – az irodák kialakításával – pedig még annál is 
tovább kíséri, akár évtizedekre is irányt mutatva a mûködésük területén?
A Stay in Hungary Kft. célja nem az, hogy egy dolgot adjon el sok ügy- 
félnek, hanem az, hogy egy cégnek adjon el több dolgot, jelentõsen csök- 
kentve ezzel a költségeket. Megbízott képviselõként arra törekedtem és 
törekszem, hogy teljes körû üzleti folyamat- és projektmenedzsmenttel se- 
gítsem ügyfeleimet az irodatér felkutatásában, majd kialakításában, egé- 
szen a piaci bevezetésig. A leendõ irodatér megtalálása, a szerzõdés-
kötés csak az elsõ lépés, de már ez is a jövõbeni célokat szolgálja. A má- 
sodik fázisban, a komplex tervezés és kivitelezés során a megfelelõ szak- 
ági csoportok segítségével megtöltjük a teret tartalommal, lélekkel egé- 
szen a kulcsátadásáig. Végül a harmadik fázis, a kész irodatér piaci 
bevezetése következik, kezdetben sajtótájékoztatóval és megnyitó rendez- 
vénnyel, amelyek egy munkáltatói arculatépítésre és toborzásra fókuszált 
online és offline kampány a gyújtópontjai. A téri, arculati és személyi 
kérdéseket tehát szorosan együtt kezeljük. Egy cég piacra lépésekor az 
építési és HR-költségek a legjelentõsebbek, a mi munkamódszerünkkel 
pedig éppen ezeken a területeken tudunk pénzt megtakarítani. Mindezt 
a magas minõség megtartása mellett – és ez mindenkinek jó! 

szép ívû, bejáratott, logikus eljárás, ami láthatóan mûködõképes is. 
Hogyan lehet egy ilyen céget, mint az öné, elindítani ezen az úton?
A Kuvaiti Nagykövetség volt az elsõ ügyfelem, miután hazatértem Ame- 
rikából, ahol ösztöndíjasként tanultam, majd ingatlanbefektetési területen 
dolgoztam. Bizalmon alapuló együttmûködés volt ez is. Második ügy- 

felem egy betelepülni vágyó, New York-i tõzsdén jegyzett multinacionális 
nagyvállalat volt.1200 m2-es irodateret szerettek volna kialakítani egy 
A+ kategóriás irodaházban. Irodabérlésben nem volt tapasztalatom, 
mégis megbíztak bennem, bíztunk egymásban. A bérleti szerzõdés meg- 
kötése után merült fel az igény a tér kialakítására és a piaci bevezetésre. 
Ekkor kezdõdött az együttmûködésünk Gáti Anna és Szegõ Gábor belsõ- 
építészekkel, akiket egy Pecha Kucha esten ismertem meg. A kapott bi- 
zalmat adtam tovább, amikor olyan tervezõket választottam, akiknek az 
irodaépítés terén még nem volt tapasztalatuk. A célom az volt, hogy ne 
a hagyományos office-hangulat köszönjön vissza, ilyeneket eleget láttam 
a korábbi multinacionális cégeknél, mint munkavállaló. Jó döntés volt, 
mert így nem vált lélektelenné a végeredmény. Természetesen a csapatot 
mindig az adott feladathoz, irodaépülethez választom ki az ügyfelemmel 
egyeztetve, de az alapelvek mindig ugyanazok: a résztvevõknek legyen 
kapacitásuk, de egyúttal szakmai alázattal, kölcsönös megértéssel és 
odaadással kísérjék végig a tervezés-kivitelezés-átadás folyamatát. Büsz- 
ke vagyok, hogy eddig kétszer indultunk el az Év Irodája-díjon, design 
kategóriában és elõször második, majd végül az elsõ helyet sikerült 
elérnünk a Bank Centerben létrehozott Bank of Georgia irodatérrel.

a dealogic esetében is látni különleges megoldásokat. mitõl egyedi a tér? 
Dealogic irodában a high-tech és a játékosság a fõszereplõk. A csúsz- 
da, dzsungel, kaptárak, lounge-pontok és teraszok a feltöltõdést és közös- 
ségépítést szolgálják. A tér kialakításához szobrokat, festményeket is 
alkalmaztunk, így a kortárs design mellett a magyar képzõmûvészet is 
szóhoz juthatott. Ez egyrészt kultúrmisszió, azért, hogy minél többekhez 
jusson el a kortárs képzõmûvészet és formatervezés, illetve ezek az al- 
kotások, tárgyak egyértelmûen fokozzák a munkaterek otthonosságát. 
Észre sem veszi az ott dolgozó, hogy mindezek közvetve kreativitásra, 
csapatmunkára és végül teljesítményfokozásra ösztönzik. 

milyen úton jutnak el ma a stay in Hungary kft.-hez az ideköltözõ 
vállalatok?
Elsõsorban a volt ügyfelek ajánlása alapján, de a magyarországi hiva- 
talokkal, valamint tanácsadó cégekkel is kapcsolatban állok. Mindemellett 
az egykori külföldi ösztöndíjamat segítõ, a kölcsönös segítségnyújtásra 
épülõ alapítvány, a Calasanctius Training Program (CTP) hálózatának is 
tagja maradtam.  A leghitelesebb ajánló azonban nem más, mint a min- 
den munkafázisban pontosan mérhetõ, kézzelfogható végeredmény: a jó 
feltételekkel bérbe vett iroda, a gazdaságos és izgalmas belsõépítészet,  
a PP-megjelenések száma és értéke, illetve hogy mennyi szakembert, le- 
endõ munkavállalót értünk el a toborzás során és mennyi költségmegtakarí-
tás mellett. A háromfázisú projektmenedzselés jóval olcsóbb, hatékonyabb 
és személyre szabottabb, mint a megszokott, vagyis hogy külön cégek vé- 
geznek minden egyes fázist, amelyek többnyire nem is ismerik egymást és 
csak a saját területükre fókuszálnak. Pedig az is egy nagyobb kép része. 
www.stayinhungary.com

egyszemélyes csapatépíto Magyarországon
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