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HATÁROZOTT 
VÉGPONT

Nem kis feladat áll a 3H Építésziroda előtt, hiszen olyan irodaházat kell tervezniük a 21. századi Budapest egyik 
legnagyobb ingatlanfejlesztésének lezárásaként, ami egyszerre feltűnő, figyelemfelkeltő, mégis összeköti az újonnan épült 

lakó- és irodaházakat az itt álló vegyes korú épületekkel.

‹‹ Téglatestek mozgatásával teremtettek 
erőteljes tömegjátékot a tervezők.

‹ A Szigony utca felőli hegyes szögű 
homlokzat hatásosan mozgatja meg 
a szigorú szerkesztést.
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Egy teret befejezni mindig nagy kihívás. A Corvin 
Negyed tíz éve szaporodó épületei létrehoztak egy 
új városnegyedet Budapest egyik nagyon jó pozí-
cióban lévő, valaha a gazdag középosztály számá-
ra épített, bérházakkal telezsúfolt, de mára erősen 
elhanyagolt városrészében. A beruházás-sorozat las-
san a végéhez közelít, a 3H csapatát pedig arra kér-
ték fel, hogy a tér lezárását – amelyet a ZDA Zoboki 
Építésziroda által tervezett Nokia Skypark már 
megkezdett – fejezzék be egy olyan irodaházzal, 

C5 irodaház a Corvin Negyedben

amelynek formája jól köthető a tér korábbi épületei-
hez, feloldja kissé a Nokia tömbjének mozgalmassá-
gát, mégis olyan önálló karakterrel bír, ami könnyen 
azonosíthatóvá teszi.

Nagyon határozottan körvonalazható tömegjá-
tékra épül az új ház, a monumentális hatást ugyan-
akkor a kimozgatott egységek és a homlokzat rit-
mikus architektúrája finomítja. A C4 irodaház 
megtette az első gesztust a sétány befejezésére azzal, 
hogy 90 fokkal elfordította a tengelyt, ezáltal egy 

hosszanti tér alapjait tette le. Ezt az elfordított téri 
helyzetet egészíti ki a C5 irodaház, melynek töme-
gei lezárják a Corvin sétány széles axisát. Így a C4 
és C5 irodaházak egymással szembenéző épületei 
térfalat alkotva megadják majd a közrefogott terü-
let keretrendszerét.

Az eddigi épületek párkánymagasságát és sza-
bályosan osztott homlokzati kialakítását eviden-
sen követi a ház, bár a nyílások mélyebben nyúl-
nak be az épület terébe a szokásosnál, ami a tömeg 
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súlyosságát, kiemelt szerepét erősíti. Mint össze-
kötő elem, a középső épületrész homlokzata az 
irodaház többi részével ellentétben síkszerű-
nek látszik, hegyes szögben záródó sarokelemé-
vel a legtöbb nézőpontból láthatatlanná teszi 
a mögötte megbújó épületrészt. 

› Az elforgatott tömegekkel változatos 
épületszerkezetet hoztak létre, ami 
lehetőséget teremtett zöldtetők és teraszok 
elhelyezésére is.

   A feszes formát az eltérő méretű és 
mélységű nyílászárók oldják fel.


