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február végén ünnepélyes keretek között adták át a XIII. kerületben, a lehel tér közelében  

felépült green house-t. az új Irodaház nemcsak méreteIvel, hanem energIahatékony  

megoldásaIval Is kIemelkedõ fejlesztésnek számít a magyar pIacon.
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Az elmúlt években az európai nagyváro- 
sok után Budapesten is egyre több „zöld”  
irodaház épül, amelyek különbözõ környe-
zettudatos minõsítõ rendszerek szerinti be- 
sorolásokkal büszkélkednek, a bérlõk szá-
mára az átlagos épületekhez képest jóval 
kedvezõbb mûködési költségeket ígérve.  
Az amerikai U. S. Green Building Council által  
adományozott LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) minõsítés Silver 
fokozatát hazánkban elsõként az Infopark 
„E” épülete szerezte meg 2011-ben, 2013 
februárjában pedig a K&H új székháza  
szerzett Gold minõsítést. Emellett önálló  
bérlemények, irodák is kaphatnak környezet- 
tudatos minõsítést a „LEED for Commercial 
Interiors” rendszerén belül. Magyarországon  
a DVM Group Bank Centerben lévõ szék- 
helye Silver, a Skanska Népliget Centerben  
található központja Gold szintet ért el,  
a Citibank Arena Corner épületében kiala-
kított irodája pedig Platinum minõsítést  
szerzett ebben a kategóriában. Az épüle-

tek sorában a legújabb, és a LEED önkéntes,  
pontozáson alapuló minõsítési rendszeré-
ben a legmagasabb, Platinum elõtanúsítási  
szintet elért fejlesztés a XIII. kerületi Green 
House, amely nevében is világosan jelzi  
a kitûzött célt: a „zöld irodaház” megterem-
tésére tett kísérletet.

A projekt egyik legfõbb erénye a kiváló 
helyszínválasztás: a Kassák Lajos–Lõportár–
Tüzér utca által közrezárt terület a Váci úti 
irodafolyosó „hátországában”, a nagy zaj-
tól és forgalomtól távolabb helyezkedik el,  

A belsõ udvar kialakítása az s73 iroda nevéhez fûzõdik

A természet visszafogottan, a zöldtetõk, az elõcsarnokban látható vertikális növényfal, s a belsõ udvar révén van jelen
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mégis tömegközlekedéssel, gépkocsival, 
biciklivel és gyalogosan egyaránt jól meg-
közelíthetõ. A telek értékét tovább növeli, 
hogy észak felõl a Kassák Park, délrõl pe- 
dig a Meséskert Óvoda földszintes épület- 
együttese és udvara határolja. A szabadon  
álló beépítés kivételes lehetõséget adott  
egy fenntartható mûködésû, egészséges  
munkakörnyezetet biztosító épület létreho-
zására. Elhelyezkedésének köszönhetõen  
az irodaház környezetének meghatározó  
elemévé vált, már messzirõl észrevehetõ.

A kompakt tömegképzés az energetikai  
szempontok mellett a megrendelõ letisz-
tult skandináv szemléletét tükrözi, amelyet a 
tervezõk – Asa Haremst, Anders Svennington 
(White Arkitekter), és Pintér Tamás (DPI 
Design) – öntöttek végleges építészeti for-
mába. Az utcák vonalához igazodó, U alap-
rajzú épület belsõ udvarával dél-délnyugat 
felé, az óvoda irányába fordul; a helyisé-
gek a telepítésnek köszönhetõen minden 
irányból kedvezõ természetes megvilágítást  
kaphatnak.

A homlokzatok tagolása az irodaházaknál  
gyakori – a pillérek síkjában megszakított – 
szalagablakos rendszert követi, a földszin-
ten és a visszahúzott legfelsõ emeleten nagy 
üvegfelületekkel. A klasszikus méltóságot 
idézõ, szimmetrikus tömegformát a részle-
tek teszik változatossá: a fõbejárat a közép-
tengely helyett a Kassák Lajos utcai homlok-
zaton nyílik – ezt az itt elhelyezett kávézóval 
együtt jelzésszerû árkádsor emeli ki, amely  
a Lõportár utcai oldalra is átfordul. Az egyes 
homlokzati mezõket finom síkugrások kere-
tezik, eltérõ árnyalatú burkolattal. A sötét-
szürkés-zöldes tónusú felületeket zárterkély-
hez hasonlóan elõreugró, sárga dobozok 

Belsõ részlet, jobboldalt az egyik udvari „pihenõdoboz”

A földszinti közlekedõ zónát üvegdobozok élénkítik
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élénkítik – ezek sajátossága, hogy csupán  
a rövidebb oldalakon rendelkeznek meg- 
nyitásokkal.

Az építési költségek optimalizálása érde-
kében a tartószerkezet és a homlokzatburko-
latok jelentõs része elõregyártással készült.  
A hangzatos projektnév és a kiemelkedõ ta- 
núsítási szint ellenére az irodaházban nem 
alkalmaztak úttörõ, egyedi technológiákat.  
A megfelelõen szigetelt épületburok mellett  
az energiahatékony mûködést intelligens, 
szabályozható fényerejû világítás; az ösz-
szegyûjtött és felhasznált csapadékvíz;  
a talajhõ hasznosítása, valamint a részben 
napkollektorokkal elõállított melegvíz biz-
tosítja. A helyiségek temperálását speciá- 
lis hûtõgerendák sora, és a távhõrendszer-
bõl nyert energia adja. A természet vissza-
fogottan, a zöldtetõk, az elõcsarnokban lát-
ható vertikális növényfal, és a belsõ udvar 
révén van jelen, valamint tavasszal várhatóan  
a Lõportár utcai homlokzat elé épített per-
golán is megjelenik. A kerékpárral mun- 
kába járók számára a teremgarázs mind- 
három szintjén elegendõ mennyiségû táro-
lóhely és zuhanyzós öltözõ áll rendelkezésre.

A számítások szerint a Green House az át- 
lagos irodaházakhoz képest 30%-kal keve-
sebb energiát, és 60%-kal kevesebb vizet 
használ majd fel, mely jelentõs, rövid távon 
is megtérülõ költségeket jelent. Az épület jó 
példa arra, hogy alapos tervezéssel, a jelen-
leg elérhetõ anyagokkal és kipróbált tech-
nológiákkal megvalósítható a magas szintû 
energiahatékonyság. Azonban a minden- 
napi használat mutatja majd meg a ház va- 
lódi teljesítõképességét, hogy elérhetõk-e  
az elõtanúsítással elismert energiafogyasz-
tási értékek.

Tervezõk:  
White Arkitekter AB − Asa 
Haremst, Anders Svenningson,
DPi Design Kft. − Pintér Tamás
Belsõépítészet:  
DPi Design Kft. − Pintér Tamás 
Építész munkatársak: 
Kovács Péter, Kéner Tamás, 
Cselovszki Attila, Lefkánics  
Zsuzsanna, Dombi Miklós
Tervezés:  
2010-2011
Kivitelezés:  
2011-2012
Számított szintterület (parkolók nélkül):  
20 000 m2

Lásd még: 
Infopark OCTOGON 2005/2.,  
Népliget Center Irodaház 2010/4., 
DVM Group Bank Center 2011/4., 
K&H melléklet 2012/4.

Az irodaterek kiváló természetes megvilágítással rendelkeznek


