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KITELJESEDÉS FELÉ

Végighaladva a Váci út külső – Árpád híd utá-
ni – szakaszán, az ember egy igen heterogén 

„városszövetben találja magát”. Egyfajta átme-
net ez, amelyben a belvárosi bérházak struktú-
rája szép lassan megszűnik, és a kertvárosi jelleg 
kerül egyre inkább előtérbe. A terület emellett 
nem bővelkedik olyan ikonikus, építészeti érte-
lemben vett jelszerű architektúrákban, amelyek 
képesek a környezetet átformálni és meghatá-
rozni. Hogy a Váci Greens irodaprojekt több 
értelemben is a formálók közé tartozó épület-
együttes, azt az utóbbi évek tökéletesen megmu-
tatták. A hat tömbből álló irodaház-komplexum 
felépítése és átadása fokozatosan történt/törté-
nik, az A épület (OCTOGON 2014/3) és a C épü-
let (OCTOGON 2015/6) után a közelmúltban 
a bérlők birtokba vehették a „legnagyobb test-
vérnek” számító B épületet is. A belga Atenor 

Group beruházói gesztusa sikeres volt, hiszen 
a már felépült épülettömbök igen gyorsan bér-
lőre találtak, a B épületet pedig már 60 száza-
lékban bérbe vette a GE Infrastructure Hunga-
ry Holding Kft. 

A Váci igen forgalmas út a budapesti közleke-
désben, a mellette elhelyezkedő kertvárosi közeg 
számára ez adott esetben komoly zajterhelés-
sel is járhat, amely nagyban csökkenti az ott 
lakók komfortérzetét. Hogy az épületegyüttes-
nek a környezetre is kiemelkedő hatása van, azt 
jól mutatja, hogy egyfajta térfalként is működik, 
amely a mögötte álló házakban lakók számára 
épp az út felől érkező hanghatásokat tudja nagy-
mértékben lecsökkenteni. Nem véletlen, hogy 
az A és jövőben felépülő D épület között végig-
haladó passzázs némileg eltolva fut tovább, az 
egyes részek tehát takarásban vannak, így a tér-

fal-jelleg még hangsúlyosabban képes működni. 
Mindhárom már elkészült épület vezető ter-

vezője Tiba János és Király Zoltán (TIBA Épí-
tész Stúdió Kft.) voltak (a teljes projekt építésze-
ti terveit a  TIBA Építész Stúdió Kft. jegyzi), ily 
módon észrevehető egy nagyon finom és elegáns 
esztétikai reflexió, amely az architektúrák között 
kibontakozik. Az alapvetően kubus-jellegű iro-
daépületek részint a nyílászárók és a homlokza-
ti burkolat által tagoltak, finom ritmikusságuk 
nagymértékben szervezi a külsőt. Lényegében 
kettős burkolati megoldással találkozhatunk 
mindhárom épületen, egyrészt a több színből 
álló kerámialapos osztással, amelyet a nyílás-
zárók ritmikája tesz harmonikussá, másrészt 
pedig a homogén, fehér homlokzati részekkel. 
A tervezés során kiemelt szempontként, vezér-
elvként volt jelen, hogy egy ilyen méretű archi-

A Váci Greens irodapro-
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típusába tartozó

Hogy válik egy irodaház-együttes a városszövet revitalizációját elősegítő építészeti jellé? Milyen módon képes egy architektúra 

a környezetének karakterét is megváltoztatni? Az utóbbi évek egyik legnagyobb irodaház-beruházása, a Váci Greens szép példája 

annak, hogy miként tud egy épület önmagán túlmutatva szemléletalakító tényezővé válni a közege számára.
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A különböző időszakok-
ban kiviruló növényzet, 
az egyedi utcabútorok 
mind részei a közösségi 
tér megszervezésének 

Az irodaépületek egyfajta 
térfalként is működnek, 
felfogják a közlekedés 
zaját

tektúrát milyen módon lehet egyúttal hozzáil-
leszteni a kertvárosi építészeti, táji szövethez. 
Ennek mentén született meg az a koncepció, 
hogy a belső térre néző homlokzat, illetve a C 
és B épület közötti passzázs felé néző egy részén 
a kerámialapos burkolat jelenik meg, a hátsó 
traktusban viszont már a fehér vakolat az ural-
kodó, amely egyfajta átmenetet alkot a föld-
szintes családi házak irányában. De nem csu-
pán ezekben a megoldásokban jelenik meg ez 
a mediális sajátosság, hanem a kubus megtö-
résében is. Ha ugyanis a Madarász Viktor utca 
felőli homlokzatra pillantunk, azonnal észre-
vehető, hogy az „egysíkú” lendület megtörik és 
három kisebb tömbre tagolódik. Lényeges ez 
a léptékváltás, mert elősegíti ugyanazt az átme-
neti jelleget, amely a homlokzati kialakítás kap-
csán is hangsúlyos. 

A Váci Greens beruházói a projekt nevé-
hez hűen lényegesnek tartják a környezet-
tudatos technológiák intenzív alkalmazását. 
Ennek köszönhetően a B épület a nemzetkö-
zi BREEAM-szabvány excellent (vagyis kiváló) 
minősítését kapta meg. 

A harmadik blokk befejezésével kialakult 
az az épületek által közrefogott térrész, illet-
ve átjáró, amely kulcsfontosságú nem csupán 
az ott dolgozók, hanem a környék lakói számá-
ra is. A zöld felületek, a heterogén és különbö-
ző időszakokban kiviruló növényzet, az egyedi 
utcabútorok mind részei egy olyan közösségi 
tér megszervezésének, amely alkalmat nyújt 
a kikapcsolódásra, akár szabadtéri koncertek-
re és egyéb programokra és találkozókra. Az 
épületrészek között haladó Bence utca egészen 
a Rákos patakig ér, összekapcsolva így az egyes 
területi egységeket, de ez a téri szituáció a kerék-
páros közlekedésnek is helyet biztosít. Mivel az 
irodaházakban speciális, kétszintes kerékpár-
tárolókat is kialakítottak, így azok a dolgozók, 
akik ezt a közlekedési formát választják, nyu-
godt szívvel és támogató közegben tehetik ezt. 
Rendkívül előremutató az a fajta szemléletmód, 
amely nem a haszonszerzést és az önérdeket 
helyezi előtérbe, hanem teret biztosít a zöld gon-
dolkodásnak, illetve a környező lakosság életvi-
telére is jó hatással van. 

Beruházó: 
Atenor Group

Vezető építész tervezők: 
Tiba János, Király Zoltán (TIBA Építész Stúdió Kft.)
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Beczner Balázs, Erdei István, Mészáros Mária, Deák 
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Tájépítészet:  
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Átadás éve: 2016

Volumen: 24 500 m2
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Magyarország legnagyobb irodapark-fejlesz-
tésének, a Váci Greens irodakomplexumnak 
a harmadik épületét adták át március elején, 
Budapesten, a Váci úton. A teljes komplexum 
építészeti terveit a TIBA Építész Stúdió jegy-
zi. A most átadott „B” épület 6 szinten, 24 500 
m2-nyi irodaterületet kínál a bérlők számára. 
Az épület nívóját, a munkakörnyezet színvo-
nalát egyértelműen tükrözi, hogy az új épület 
60 százalékát a nemzetközi nagyvállalat, a GE 
Infrastructure bérelte ki még az átadás előtt, 
a „B” épületben így 4000 magasan kvalifikált 
szakember dolgozik az átadás óta. 

Az Atenor Group ingatlanfejlesztéseihez tar-
tozó, saját forrásból finanszírozott Váci Greens 
már megvalósult épületeinek homlokzatai 
a különleges faktúrájú kerámialapok révén 
szinte minden napszakban más vizuális játé-
kot mutatnak. Persze egy épület jóval több, mint 
látványos homlokzatok által határolt ergono-
mikus terek összessége. A korábban átadott 
BREEAM Excellent minősítésű épületek olcsó 

Atenor Group Hungary Kft.
1138 Budapest, Váci út 117-119. 
Tel.: (+36-1) 785 5208
Web: www.atenor.hu

A jövő trendjei a Váci úton

üzemeltethetőségüknek és alacsony energia-
felhasználásuknak köszönhetően hamar óriási 
népszerűségre tettek szert a piacon. A talajhő 
hasznosításával például a számítások sze-
rint évente várhatóan 7-8 hónapon át nem kell 
külső energiát igénybe venni sem a fűtéshez, 
sem a hűtéshez. „Azt tapasztaljuk, hogy vezető 
világcégek körében nagy a kereslet a modern, 
energiahatékony és környezettudatos iroda-
épületek iránt. Mi már a fejlesztés kezdetekor, 
a gazdasági válság időszakában azonosítottuk 
ezt a várható trendet, és minden épület fejlesz-
tése során a legkorszerűbb berendezésekben, 
tágas központi terekben és zöld területekben 
gondolkoztunk.” – összegez Borbély Zoltán, az 
Atenor ország igazgatója.

A brüsszeli tőzsdén jegyzett Atenor csoport-
nak jelenleg 15 futó projektje van Európában. 
A 100 éves múltú, 30 éve aktív az ingatlanfej-
lesztő szektorban. Ez idő alatt több mint 30 
kiemelkedő volumenű fejlesztést valósított meg 
Brüsszelben és Luxemburgban. Az Atenor Gro-

up által fejlesztett projekteket multinacionális 
cégek mellett olyan elismert szervezetek vet-
ték bérbe, mint például az Európai Bizottság 
és a Belga Királyság Pénzügyminisztériuma. 
A cégcsoport közép-európai képviseleteit 2007-
ben hozta létre, kiemelten Magyarországra és 
Romániára összpontosítva. A vállalat 2008-tól 
kezdődően Budapest egyik legnagyobb iroda-
fejlesztését valósítja meg: a teljes Váci Greens 
irodakomplexum 6 épületből áll majd, és eléri 
a 135 000 m2 teljes bérbeadható területet. 

ÁTADTÁK AZ  ATENOR GROUP LEGÚJABB FEJLESZTÉSÉT

Az alapvetően kubus-jellegű irodaépületek részint a
nyílászárók és a homlokzati burkolat által tagoltak, finom
ritmikusságuk nagymértékben szervezi a külsőt
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Elkészült Budapest egyik legnagyobb irodaépü-
let-komplexumának, a Váci Greensnek a har-
madik („B”) tömbje, melybe már be is költöz-
tek a bérlők. 

A „C” épület komplett külső héjazatának kivi-
telezése után a „B” épület külső homlokzatainak 
kivitelezési munkáival is a Schal-tech Kft. bíz-
ták meg. A Beruházó Atenor Group részéről ez 
különleges bizalmat és elégedettséget jelentett.

Az évszázados tapasztalattal rendelkező bel-
ga ingatlanfejlesztő cég egész Európa-szerte 
épít kiváló minőségű irodaházakat, így a Váci 
úton is magasra tette a mércét. 

Az „A” kategóriás épület korunkat megelő-
ző környezettudatos szemlélet jegyében épült. 
A magyarországi általános építési szokások-
tól eltérően nem egy generálkivitelező fogta 
össze az építkezést és osztotta fel a munkát 
a szakcégeknek, hanem az építtető a kiemelt 
munkarészekre közvetlenül szerződött le. Az 
ilyen szerződések a nyugat-európai országok-
ban sokkal gyakoribbak, mint nálunk, különö-
sen ha a beruházó képzett szakembergárdával 
rendelkezik és az épület legfontosabb alkotó-
elemeinek legkisebb részleteit is át szeretné 
látni, mint például az épület külső homlokzatát. 

A „B” épületnél a homlokzat a Váci út felőli 
frekventáltabb oldalon függönyfalakból és sze-
relt greslap-burkolatokból, a Madarász Viktor 

utca felőli oldalon pedig a költségek  optima-
lizálása alapján szalagablakokból és hőszige-
telő vakolatú falfelületekből készült. A Piazza 
felől impozáns, kétszintes függönyfal hívogat 
az irodaház lobbijába, ahová két tisztaüveg-for-
góajtón juthatunk be. A „B” épület homlokza-
tai építésének része volt az attika, üvegkorlá-
tok, acélkorlátok építése is, minden , amit egy 
szemlélő kívülről lát a házon.

A homlokzat elemei Magyarország egyik 
legmodernebb alumínium nyílászáró gyártó-
üzemében készültek. A Schal-tech Kft. szak-
embergárdája a többéves tapasztalatának és 
gyakorlatának köszönhetően mérnöki pontos-
sággal gyártja és építi be az alumíniumabla-
kokat, -ajtókat, függönyfalakat. Ugyanezzel 
a pontossággal és precizitással tervezi meg 
és koordinálja a szerelt homlokzatokat és kap-
csolódó elemeket.

Rövidebb építési idő = költségmegtakarítás. 
Napjainkban egyre lényegesebb szempont az új 
technológiák alkalmazása az építési idő csök-
kentése érdekében. Az elemekből, állvány nél-
kül épülő homlokzat csak magas házaknál térül 
meg, ezért a Váci Greens „C” és „B” épületnél 
más eszközökhöz kellett nyúlni.

A homlokzat versenyeztetése és a nyer-
tes Vállalkozó kiválasztása időben, a vasbe-
tonszerkezet építésének elkezdését köve-

Innovatív megoldások, 
komplett homlokzatok  
SCHAL-TECH KFT.

tően megtörtént. A gyártmánytervezésre 
és előkészítésre elegendő idő volt és a vas-
betonszerkezet épülésének ütemében elő-
gyártásban elkészültek a függönyfalak, sza-
lagablakok és homlokzatburkoló elemek. Az 
épület betonszerkezetével párhuzamosan 
épültek a nyílászárók, két szinttel lemarad-
va. A sikeres munkafolyamathoz a szerkezet- 
és homlokzatépítő cégek rendkívül fegyelme-
zett együttműködésére és a munkabiztonsági 
előírások szigorú betartására volt szükség.

A szervezés eredményeképpen az építési idő 
három hónappal rövidült, mindez természete-
sen nem a minőség rovására. Az organizáció-
hoz és az ütemtervek felállításához szükség 
volt az Atenor Group több évtizedes nemzet-
közi tapasztalatára. A sikeres munka eredmé-
nyeképpen a projekt 2016-ban folytatódik a „D” 
tömb építésével. Schal-tech (x)

Cégünk vállalja irodaépületek, csarnokok, társasházak, erőművek, villamosítását.
Elosztó-berendezések gyártását, telepítését.

Gyengeáramú rendszerek kiépítését.
Gépészeti rendszerek vezérléstechnikáját.

Kérjen árajánlatot munkatársainktól!
e-mail: info@centervill.net
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