
Üde színfolt a Váci úton a GTC Magyarország nemrégi-
ben megnyitott irodaháza – szólhatna a frappáns szalag-
cím, de az épületegyüttes szembetûnõen nem színes, és
erre a névválasztás is rájátszik: White House, azaz „Fe-
hér Ház”. A fehéret ablakok és függönyfalak formájában
egészíti ki a fekete, és a fekete-fehér megjelenés jó kap-
csolódási pont a régi és az új épületrész között. A színek
visszafogottságán túl a homlokzatok szigorú rendje, az
épületben végigkövethetõ következetes szerkesztés, a ré-

gi és új épületrész közötti kapcsolat kidolgozottsága és a
környezettudatos építés szempontjainak magas szintû fi-
gyelembe vétele is kiemeli a White House épületét a Vá-
ci úti irodaházak sorából. 

A tervezõ Tima Zoltán (Közti) és a beruházó GTC
kapcsolata sok évre tekint vissza. Együttmûködésüknek
köszönhetõ a Sasad Resort lakópark Budaörs szélén
2009-ben, a 2003-as Riverside Apartmanház és a 2007-
es Riverloft Irodaház a XIII. kerületben, továbbá a 2010-

T É M A

A Váci úttól távolabbi épületsarok

felõl – fehér kocka

KIZÖLDÜLT A FEHÉR HÁZ

GTC White House a Váci úton

É p í t é s z :  

T i m a  Z o l t á n
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A Váci útról szemlélve – nem nyom-

ja el az új épülettömeg a régit

A keresztmetszeten látszik a belsõ

udvari függönyfalak szerkesztése,

és az új épülettömeg lejtése
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ben átadott, 18 000 m2 alapterületû GTC Metro Iroda-
ház. [1]

Mindezek fényében a telek 2006-os megvásárlásakor
magától értetõdõ volt, hogy Tima Zoltánt kérték fel a

tervek elkészítésére. Az engedélyezési terveket követõen
kiviteli tervi szinten kidolgozták az irodaház terveit.
Ugyan már ekkor felmerült a felvonógyár megtartása, ez
még csupán az utcai homlokzatok felújítására szorítko-
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Értékteremtés a magyar ingatlanpiacon  

A GTC White House a Váci úti irodafolyosón található egykori felvonógyár területén épült. A 2016 júniusában elindított

projekt eredményeként a klasszikus múlt és az innovatív jövõ együttélésén alapuló, különleges, egyedülálló atmoszférá-

val rendelkezõ épület született, amely már most igen népszerû a bérlõk körében. Az irodakomplexumban az eredeti,

mára teljesen felújított, 100 éves Schlick-féle felvonógyár 2 000 m2-es loft irodarésze kapcsolódik az új, 19 500 m2-es pré-

mium kategóriás irodaépülethez.  Az irodaház mindössze néhány percre található két metróállomástól és az 1-es villa-

mos megállójától, a saját garázsában pedig közel 300 parkolóhelyet, elektromos autótöltõt, autómosót, több száz kerék-

párnak tárolót és zuhanyzót biztosít a bérlõk számára, akiknek kényelmét ezen felül a feltöltõdést segítõ közösségi te-

rek, konferenciaterem, posta, étterem és kávézó is szolgálja.

A GTC White House irodáinak jelentõs része már bérlõre talált. Elsõként a BlackRock, a világ egyik legnagyobb vagyon-

kezelõje döntött úgy, hogy a GTC White House irodaházában rendezi be új innovációs és technológiai központját. A cég

2018 júliusában költözött  Magyarországra. 

A GTC az új irodaterület további két emeletének üres irodáira is világszínvonalú bérlõkkel folytat komoly tárgyaláso-

kat –, a tervek szerint 2018 harmadik negyedévére az épület 100%-át kiadják.

A nemrégiben befejezett irodaház mellett a GTC Hungary két másik, folyamatban lévõ irodaházprojekttel is rendelke-

zik –, mindkettõ a fõváros XIII. kerületének új üzleti negyedében található. A tervek szerint a Twist – Budapest City

Tower egy 23 emeletes toronyépület lesz 37 000 m2 bérelhetõ irodaterülettel, a Pillar pedig hét emeleten 29 000 m2 iro-

dát kínál majd. 

A 2000-ben alapított GTC Magyarország a varsói Globe Trade Centre S.A. tagja és a hazai ingatlanpiac egyik meghatáro-

zó szereplõje. A társaság korábban négy nagy irodaberuházást hajtott végre Budapesten, összesen mintegy 141.000 m2

bruttó bérbe adható területtel. Három jelentõs lakóingatlan-projektjük során 900 lakást építettek. A GTC Hungary több

prémiumkategóriás ingatlant kezel tulajdonosként, köztük a város legmagasabb irodaépületét, a Duna Towert és Buda-

pest legnagyobb irodaházát, a Center Point Irodaházat, valamint a GTC Metro és a Spirál irodakomplexumokat.

(GTC Magyarország)

Az összekötõ promenád üvegtetõje

és az abból kibukkanó épület-

tömegek
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zott. Különbözõ weboldalakon, korabeli híradásokban
vagy kiadó irodahelyiségeket hirdetõ felületeken még
ma is találkozhatunk a 2007-es verzió látványtervével,
[2] amely a külsõ tekintetében egyáltalán nem hasonlít
a mai, megépült állapotra. Ez a változat a századfordu-
lós épületet úgyszólván bekebelezte, csak a Váci útra és
a Dunyov István utcára nézõ homlokzatok megtartásával
számolt a tíz éve még kedvelt fászádizmus formájában.
Nem csak az épület tömegének érzékeltetésérõl mondott
le ez a tervváltozat, de a földszint + 6 emeletes új épü-
let a régi épület homlokzatmagassága fölé is kinyúlt vol-
na. 

A gazdasági válság közepette a kivitelezés végül nem
kezdõdhetett meg, az engedélyt kapott terveket félretet-
ték, és amikor 2015-ben ismét elkezdtek a területtel fog-
lalkozni, egy sor új szempont vetõdött fel, amelyek miatt

a beruházó és a tervezõ új tervek elkészítése mellett
döntött. A zöld építési szempontokat értékelõ amerikai
LEED minõsítési rendszer [3] például mára alapvetõ
fontosságú lett az irodaházak tervezésénél, így nem is
volt kérdés, hogy az épület az energiatudatosság szelle-
mében készüljön – már tervfázisban elnyerve a LEED
Gold elõminõsítést. 

A meglévõ épület is felértékelõdött az évek során. A
Váci út az elmúlt évtizedek során a szemünk láttára ala-
kult át ipari zónából a fõváros kiemelten fontos irodafo-
lyosójává, amely igen népszerû és keresett a külföldi
bérlõk körében is. Az egykori városszéli iparterület,
amely a 19. században alakult ki a Budapest és Vác kö-
zötti vasútvonal, illetve a Kálvin tér és Újpest közötti ló-
vasút adta kedvezõ körülmények hatására, [4] fokozato-
san, telekrõl telekre tûnik el, a múlt századi és század-

15

M E T S Z E T

A belsõben máris megjelent a zöld,

a hossztengelyt adó közlekedõsáv

mentén
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fordulós ipari építészet számos emléke semmisül meg
nyomtalanul, és adja át a helyet a rendkívül heterogén,
párbeszédet, illeszkedést gyakran nem is keresõ irodahá-
zak sokaságának. Épültek természetesen értékes, em-
lítésre méltó mûvek is a Váci úti irodafolyosón, mint a
szintén GTC-s Center Point I-II., a Váci Greens épületei,
illetve a Nordic Light irodaháza. [5] irodaháza. Megdöb-
bentõ adat, hogy csak 1990 és 1995 között 65 ipari vál-
lalat szûnt meg a környéken. [6] Egy idõ után a kerület
rendezési tervét is úgy alakították, hogy az irodaházak
építését támogassa, segítse elõ. [7] Eljött az a pont, ami-
korra már oly kevés maradt meg a korábbi beépítésbõl,
hogy az érdekessé és megõrzendõvé vált. Az egykori fel-
vonógyár épülete ebbõl a szempontból szerencsés hely-
zetben volt: a tervezett beruházás léptékéhez képest
olyan méretekkel rendelkezett, hogy a kész épületegyüt-
tesben az új épületrész körülöleli a régit ahelyett, hogy
elnyomná. 

A Váci útra nézõ homlokzaton lévõ fõbejáratot a régi
és új épülettömeg közötti összekötõ elemben helyezték
el, amely a teljes telekmélységig elér. A legtöbb funkciót
erre a közlekedési vonalra fûzték fel: innen érhetõ el a
földszinti konferenciaterem, étterem, kávézó, az üvegte-
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Miért tartom figyelemre méltónak a Váci út 47. alatt megépült irodaház-együttest?

– mert a történeti elõzményként még a telken álló Schlick-féle üzemépületet megtartotta, a

beépítési koncepció szerves részeként beépítette az épületegyüttesbe, vállalva ezzel a meg-

rendelõi, mûszaki, funkcionális konfliktusokat, de összességében a projekt számára sokat nyer-

ve, és különleges belsõ tereket, közbensõ térrészeket létrehozva;

– mert végre egy olyan épületegyüttes jött létre, ahol a homlokzatokon nem a kifelé mutatott

„A” oldal és a befelé látszó „B” oldal egyenlõtlen küzdelmét látjuk: itt körben ugyanaz a magas

színvonalú homlokzati megoldás szerepel, még a közterületrõl láthatatlan belsõ udvar felõl is;

– mert a homlokzat kialakítása annak ellenére is ügyesen elrejti a sokat átkozott tûzterjedési

gát szerkezetét, hogy padlószintrõl indulnak a nyílások;

– mert egy olyan házat látunk, ahol a racionális és elvszerû szerkesztettség által meghatározott

rasztervonalak végigfûzik a homlokzati felületeket a külsõ és az átrium felõli oldalon egyaránt,

sõt az átrium lefedésénél is, és ez összefogott, magabiztos harmóniát sugároz;

– ha már az átrium lefedése szóba került, az ott lévõ tartószerkezet kialakítása, szerkesztése is

különleges, finom megoldás;

– mert a tetõ ferde síkokkal szerkesztett, virtuális térbeli tömege az összes gépészeti berende-

zést, kültéri egységet, légvezeték-csordát magába foglalja, elegánsan elrejti, még akár haszno-

sítható területek vesztése árán is –, ritka konzekvens megoldás!

– végül, de nem utolsósorban, mert az épületen érzõdik a MEGBÍZÓ és az ÉPÍTÉSZ egyenrangú

párbeszéde.      Lukács István építész (Vikár és Lukács Építész Stúdió)

Függönyfalprofilok és üveg-

felületek – így társul 

a fehér mellé a fekete
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tejû átriumudvar és a négy függõleges közlekedõmag
közül kettõ. Az elõtérbõl balra továbbhaladva pedig a
merõleges passzázson körüljárhatjuk a megtartott épü-
letrészt is – itt alakították ki az épület oldalbejáratát. 

A felvonógyár egykor a telek teljes hosszán végigért,
de az átalakítás és bõvítés során csak a Váci út felõli két-
szintes, daruzott csarnokot tartották meg, a mögötte lé-
võ földszintes részt elbontották. Ezt a töredékességet ér-
zékelteti a megtartott épületrész belsõ véghomlokzata,
amelyet az egybefüggõ üvegezéssel, akárcsak egy ke-

resztirányban felvett vágósíkkal, metszeti helyzetbe hoz-
tak. A régi és új épület közötti semleges megjelenésû,
üvegezett összeköttetés a kapcsolatteremtés tankönyvi
példája is lehetne, annyira egyszerû és magától értetõdõ
– és éppen ezért mûködik olyan jól. 

Az összekötõ elemben elhelyezett bejárat lehetõvé tet-
te, hogy az új épület utcai homlokzatai végtelenül egy-
szerûek legyenek: a teljesen egyforma ablakok szabályos
rendje higgadt, tiszta megjelenést ad az épületnek. A
kétféle szélességû függõleges sávok – a kissé szélesebb

M E T S Z E T

Az alaprajzon láthatjuk, hogy a régi

és az új épületet hasonlóan rendez-

ték be: mindkettõbe került lép-

csõház, lift és vizesblokk, és mind-

kettõben irodaterek jönnek létre

Két fehér ház két korból, 

kézenfogva
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ablakos, illetve a keskenyebb tömör szakaszok – váltako-
zása ritmizálja a homlokzatot, amit egyetlen oda nem il-
lõ elem sem zavar meg. A szakági tervezõkkel való sike-
res együttmûködést mutatja, hogy még a gépészeti be-
rendezésekhez szükséges zsalus szellõzõket is minden-
hol a meghatározott szélességi és magassági méretekbe
illesztették, továbbá a függönyfalakról, sõt, az átrium
üvegtetejérõl is ugyanez a ritmus köszön vissza. Az átri-
umtetõ érdekessége, egyben a mesteri szerkezettervezõi
és kivitelezõi munka eredménye, hogy mindössze 2%-os
lejtés mellett sikerült jól mûködõ csomópontokat és nyit-
ható felületeket kialakítani. 

Az elsõ pillantásra nagyon egyszerû tömegû új épület
lapostetõje a régi épület irányában lejt, a teljes lejtés egy
emeletnyi. Ebben a lejtõs födémû legfelsõ szintben nagy-
vonalúan elrejtettek minden olyan gépészeti berende-
zést, amelyek máskülönben a tetõre kerültek volna. Így
létrejöhetett a nagy, egybefüggõ zöldtetõ, amelynek
folytonosságát csak az átrium feletti nagy üvegtetõ sza-
kítja meg. A növényzet megerõsödése után így légifotón
éppoly háborítatlan lesz a tetõ és az egész épülettömeg,
mint a látványterveken. Az esztétikán túl természetesen
praktikus célt is szolgál a zöldtetõ: vízlefolyás-csillapító
hatása jelentõs, ráadásul az esõvizet összegyûjtik és
hasznosítják. 

A zöld építés számos más szempontját is figyelembe
vették a tervezés során, így az ablakok fényvédõ üvege-
zést kaptak, a szellõzést hõvisszanyerõs (négycsöves fan-
coil) rendszerrel oldották meg. [8] A bérlõk számára
épp ilyen fontos az, hogy a földalatti szinteken kialakí-
tott teremgarázson túl a kerékpártárolás és az irodaház
tömegközlekedéssel történõ megközelítése is megoldott.
A 3-as metróvonal két megállója, a Dózsa György úti és
az Árpád hídi megálló között körülbelül félúton elhe-
lyezkedõ munkahely a Róbert Károly körúttól sincs
messze az 1-es villamossal érkezõk számára. A tervezõk-
nek azt is sikerült elérniük, hogy az irodatereket padló-
tól plafonig érõ ablakok látják el természetes fénnyel, a
függõleges tûzterjedést gátló kiugró sávok a födémek
magasságában, a kazettás burkolat mögé rejtve készül-
tek el (a magas ablakok és a tûzvédelem összebékítésére
jó példa az iroda munkái közül a lipótvárosi Marmara
Hotel [9] is, illetve a GTC Metro Irodaház). Nem magá-
tól értetõdõ manapság, ezért fontos megemlíteni, hogy
az irodákat nyitható ablakokkal látták el, ami – a gépé-
szeti megoldások mellett és ellenére – feltehetõen to-
vább növeli a dolgozói, épülethasználói komfortérzetet. 

Az épületegyüttes, különösképpen a régi rész szemlé-
lõjében akaratlanul is felmerül a tárgyszerûség és az
anyagtalanság érzete: az egységesen kezelt, fehér hom-
lokzatok olyan benyomást keltenek, mintha nem egy ré-
gi épülettel, hanem egy tárggyal, szoborral találnánk

magunkat szembe. Az új épülettömeg könnyen leolvas-
ható szerkesztése (feketével lyuggatott fehér doboz, ki-
vágott sarkában a régi „épületszoborral” és a vágott fe-
kete felületekkel) tovább erõsíti ezt a képet. A funkciót
tekintve azonban nem lett szobor a megtartott, védett
épületbõl. Jó döntést hoztak a tervezõk és a beruházó
azzal, hogy a régi épületben is irodateret alakítottak ki,
így az a mindennapi élet terévé válva, a hétköznapi
használat révén is kapcsolatba léphet az új épülettel. Ha
a régi épületben csak a fõfunkciót kiegészítõ terek – pél-
dául konferenciatér, étterem – kaptak volna helyet, a ré-
gi és új kapcsolata gyengébb lábakon állna, és annak a
veszélye is fennállna, hogy a régi épület múzeumi tárgy-
gyá üresedik. 

A visszafogottan elegáns, kiegyensúlyozott összkép
kulcsa az arányok remek eltalálása: bár az irodaterüle-
tek jelentõs része az új épületben van – 19 500 m2,
szemben a régi épületben lévõ 2 000 m2-rel, vagyis közel
tízszeres a különbség –, a két épületrész mégis össze-
mérhetõ léptékû, különösen a Váci úti homlokzatot
szemlélve. 25 méteres átlagos, illetve 30 méteres maxi-
mális homlokzatmagasság volt a megengedett, a meglé-
võ épület pedig három szintjével körülbelül 13-15 m
magas. A Váci úti szomszédos épület párkánymagasságá-
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hoz visszahúzott, csatlakozó épülettömeg is hozzáad a
harmonikus megjelenéshez. 

A tizenkét évvel ezelõtti telekvásárláskor egyáltalán
nem volt egyértelmû, hogy az egykori felvonógyár épü-
lete megmarad – végül azonban nem egyszerûen meg-
maradt, de hozzáadott értékként is jelentõs. A múltban
gyökerezõ építészet, a régi és új dinamikája, a történeti
ipari épület tipikus vonásainak megõrzése és bemutatása
a kész irodaházat gazdagítja. A szigorú homlokzati
lyukarchitektúra az új épület homlokzatára is hatással
volt. A régi épület fõhomlokzatának jellegzetes kontúrja
a White House logóján is megjelenik, és a brandépítés
karakteres eleme lett.

Az építész szakma egyik jellegzetes toposza a megren-
delõ és a tervezõ közötti ellentét, a különbözõ szem-
pontok ütközése, az összeegyeztethetetlen értékrendbeli
különbségek. A White House létrehozásának több mint
tízéves története és a megvalósult mû magas színvonala
rácáfol erre, de legalábbis erõsíti a hitet és a tudatot,
hogy vannak kivételek. Tima Zoltán szerint nagyon jó
munkakapcsolat alakult ki a beruházóval és a fontos
döntésekben egyetértettek. Hiszen ugyanaz a cél vezé-
relte mindnyájukat: egy nagyon jó minõségû irodaházat
adni a Váci útnak és a fõvárosnak. 

Ware-Nagy Orsolya
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Az egykori felvonógyár és az

összekötõ épületrész – külsõ hom-

lokzatból így lesz belsõ

– Tudatosan döntöttünk a telek mellett, és nem keres-

tünk egyszerûbben kezelhetõ üres telket más városré-

szekben – avatott be a döntés hátterébe Thomas

Kurzmann, a GTC S.A. vezérigazgatója a megnyitó utáni

beszélgetés során. Rendkívül kedvezõ, hogy a terület kö-

zel van a GTC másik három irodaházához, amelyek közül

kettõ szintén a Váci úton, a harmadik pedig az Árpád híd

pesti hídfõjének közelében helyezkedik el. 

– A meglévõ ügyfeleink figyelmébe is könnyebb így aján-

lani az épületet, hiszen sokan szívesebben bérelnek új

irodát a már ismerõs környéken. A telken álló régi felvo-

nógyár homlokzatainak megtartása nem volt kérdés, hi-

szen védett épületrõl van szó. Ebben az épülettömegben

egyterû loft-irodateret hoztunk létre, amelyet manapság

nagyon keresnek a fiatalok. Célunk, hogy a loft életérzést

kedvelõ célközönség rátaláljon erre az irodatérre, míg az

új épületrészben a modern sztenderdeknek megfelelõ,

klasszikus irodákat kínálunk, amit kedvezõ mixnek gon-

dolunk. 

– Az energiatudatos tervezés nagyon fontos szempont

volt, mert távlatban gondolkodva számos elõnnyel jár. A

beruházás költségeit ugyan növeli, de az üzemeltetés

költségei, vagyis a használat közbeni rendszeres kiadások

alacsonyabban tarthatóak általa. Kisebb lesz az épület

környezetterhelése, ráadásul keresettebb lesz a bérlõk

körében, és a befektetés megtérül. Ezt a megközelítést

tükrözi többek között az új épülettömeg zöldtetõje, az

esõvíz hasznosítása, a hatékony hõszigetelés alkalmazása

és a fényvédõ fóliával bevont ablakok. Mindezeknek is

köszönhetõ, hogy épületünk már a tervezés fázisában

LEED Gold elõminõsítést szerzett. 
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