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Fotó (Nordic Light), látványtervek (Mill Park): 

BUJNOVSZKY TAMÁS; ©SKANSKA

BŐ K ÉT ÉV E , 2016 ELEJÉN V ETTE ÁT 
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ELTELT IDŐSZA K TA PASZTA L ATIRÓL 

ÉS A CÉG H A ZA I TEV ÉK EN YSÉGEIRŐL 

BÁ N DÁV ID K ÉR DEZTE ŐT.

BUDAPEST TALÁLKOZIK 
A SKANSKA 

ÉRTÉKRENDJÉVEL 

Bukarestben eltöltött évei után érkezett 
Magyarországra. Vonzzák önt a különböző országok 
kínálta kihívások?
2013-ban érkeztem Bukarestbe és a Skanska akkor 
kezdett bele az első ottani projektjébe. Korábban csak 
előkészítések zajlottak, így az én munkám volt tény-
legesen elindítani az első építkezéseket. Számomra ez 
személyes kihívás is volt, hiszen addigra már, a len-
gyelországi éveknek köszönhetően komoly szakmai 
teljesítmény volt mögöttem és szerettem volna kipró-
bálni magamat egy új környezetben. a cég román iro-
dájának beindítása pedig jó lehetőségnek bizonyult. 

Mennyiben jelent más jellegű kihívást 
a magyar részleg vezetése, hiszen a Skanska 
már régóta jelen van a hazai piacon? 
Természetesen más volt a helyzet, de annyiban hason-
ló, hogy akkor, 2016-ban, Magyarországonegy 
épp nagy lendületet vett ingatlan-befekteté-
si piacra kerültem. Nagyon élveztem ezt a szituá-
ciót, mert kifejezetten szeretem a kihívásokat. 

Miben látja a lengyel, román és a magyar piac 
legfőbb különbségeit és hasonlóságait?
Ha a különbségeket nézzük elmondható, hogy 
Bukarestben és Budapesten egyaránt elég nehéz 
megfelelő új telkekhez jutni. Más, abszolút egye-
di a helyzet Varsóban, ahol még ma is lehet 
a városközponthoz közel nagy alapterületű tel-
keket találni. Budapesten szigorúbbak a sza-
bályozások, például a magasságra vonatkozó 
korlátozások is. Persze ha a piacot, a gazdasá-
got vagy a tőzsdét nézzük, Lengyelországban 
több a lehetőség, de a bérlői igények, az iroda-
szükséglet mindenhol egyre nagyobb. a mun-
kaerőhiány viszont mindhárom piacon komoly 
gondot okoz, ezzel mindenhol meg kell küz-
denünk. Ami a befektetőket illeti, Budapest-
hez képest Bukarestben még kisebb a lendület, 
Varsóban pedig kifejezetten színes a befekte-
tői paletta. Összességében azt mondhatom, hogy 
a három piac lényegesen nem különbözik egy-
mástól, és Budapest nagyjából középen van.

Miben tudja erősíteni egymást a külön-
böző piacokon szerzett tapasztalat?
A vállalat filozófiája az, hogy minden tapasztalatot 
megosztunk egymással. Így a régió mind a négy orszá-
gában – a többiek mellett Csehországban –, min-
den projekt tanulságait megbeszéljük, hogy eredmé-
nyesebbek lehessünk, ne kövessük el ugyanazokat 
a hibákat. Azért is, hogy a Skanskának legyen egy 
jól felismerhető minőségi terméke, amit az ügy-
felek bárhol könnyen be tudnak azonosítani. 

A hazai építőipar jelenleg nagymértékben függ 
az Európai Uniós szubvencióktól. Sokan aggód-
nak, hogy ezek lejártával a lendület megtö-
rik. Ön mennyire osztja az aggodalmakat?
Az uniós támogatások leginkább az építőipart, és 
azon belül főleg a középületek létrehozását segítik. 
Nekünk, fejlesztőknek inkább azt kell figyelnünk, 
hogy mik a piaci igények, kinek, kiknek van szük-
sége új irodákra, milyen a befektetők pénzügyi lik-
viditása, és hasonlók. Ha az ingatlanpiacot nézzük, 
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jelenleg kifejezetten magasan áll a befektetési és épít-
kezési kedv. Az, hogy ez elérte már a csúcspontját vagy 
sem, nem tudjuk, de az biztos, hogy a folyamat előbb 
vagy utóbb valamelyest lelassul. Egyes építtetők már 
késleltetik néhány beruházásuk átadását, mert nem 
találnak megfelelő kivitelezőt, vagy ha igen, akkor 
túl magas áron. Persze nem mindegy a pénzügyi hát-
tér sem, hogy mekkora a kamat, ugyanis egy ideig ala-
csony volt, de mostanában csendesen elkezdett felfelé 

kúszni. Az is megeshet, hogy valami olyan krízishely-
zet történik a világban, amelynek mindenre lesz kiha-
tása és akkor ez a piacot is gyorsan eléri. Viszont ez 
már egy annyira kiszámíthatatlan faktor, amivel egy 
üzleti tervben nem tudunk kalkulálni. a jelenlegi ten-
dencia azonban számunkra pozitív, úgy gondolom, 
hogy Budapesten bővítési szakaszban vagyunk, és 
tudunk bérlőket találni az épülő irodáinkba. Az elem-
zők szerint az idei év még jónak ígérkezik, a 2019-es 
évben azonban lehet, hogy már érezhető lesz a lassu-
lás. Ahogy említettem, két fő problémával kell meg-
küzdenünk: a megvásárolandó új telkek felkutatásá-
val, valamint az építőipar kapacitásainak a korlátaival. 
Ez utóbbira természetesen hatással vannak az uni-
ós támogatású beruházások. Ott is kapacitásproblé-
mák vannak, amik szintén kihatnak a fejlesztők ter-
veire: hiszen az uniós támogatású kivitelezések és 
a piaci alapúak esetében is ugyanazon a piacon kell 
megfelelő kivitelező szakembereket találnunk.

Mennyiben változtak meg a Skanska 
Magyarország célkitűzései, elképzelései
az ön érkezése óta eltelt időben?
A Skanska alapvetően az állandóságra törekszik. Az 
elmúlt 30 év magyarországi jelenléte során a cég elér-
te, egy olyan kép alakuljon ki róla, hogy jól és átlát-
hatóan működik, korrekt a partnereivel szemben, 
kiemelkedő figyelmet szentel a fenntarthatóság-
ra, a zöld-szemléletű építkezésekre, s persze a minő-
ségre. Hogy őszinte legyek, ezek voltak a legfőbb 
célkitűzéseink, amiket elértünk. Munkáinkban 

megjelennek a skandináv hagyományok, és min-
dig keressük az új technológiákat, amelyekkel még 
inkább törekedhetünk a fenntarthatóságra, még 
„okosabb” házakat építhetünk. Mindennek a csú-
csai pedig a termékeink: az épületeink, amiket szí-
vesen használnak a benne dolgozók. Nemcsak az 
anyaghasználatban, hanem a munkakörülmények 
kialakításában is a magas minőségre törekszünk.

Beszéljünk akkor a termékekről, magukról az épü-
letekről. A Skanska hazai zászlóshajója a Nordic 
Light irodaház. Miben egyedi ez az épület?
Ez az első házunk, amelyre a fényekkel játszó hom-
lokzatot tettünk (az irodaház építész tervezője a Mér-
ték Stúdió, a Mérték Group tagja volt, a csoport ettől 
az évtől a Paulinyi-Reith & Partners nevet viseli – 
a szerk.). A légköri fény játékossága jelenik meg raj-
ta, ami leginkább sötétedés után tűnik elő a különle-
ges LED-világítással. Ezzel egyfajta többletet nyújtjuk, 
bemutatunk valamit a skandináv hátterünkből. Ez 
persze a látványos külső, hiszen belül is magas színvo-
nalat nyújtunk. a Skanska számára szinte alapköve-
telmény a LEED Gold fokozatú minősítés megszerzé-
se, de ma már a WELL minősítésekre is törekszünk, 
hiszen a fenntarthatóság mellett kiemelkedően fontos 
az épületben dolgozók jó közérzete, egészsége. Mivel 

a bérlők számára is egyre fontosabb, hogy minőségi 
munkaerőt találjanak, ezért nekik is kvalitatív mun-
kahelyet, jó környezetet kell biztosítaniuk, ami vonz-
erőt jelenthet a munkatársak számára. Maguk az iro-
dák egyrészt a dolgozók munkahelyi elégedettségének 
érzését fokozzák, másrészt a jó, kimagasló irodai kör-
nyezet ma már a fejvadászok szempontrendszeré-
nek alapvető, lényegi része is. Ez egy egészséges win-
win helyzetet teremt, amiben mi jó minőségű tereket 
kínálunk, a bérlők pedig tudják, miként kell azokat 
úgy használni, hogy a munkatársak elégedettek legye-
nek, vagyis végeredményben jól működjön az üzlet.  

Milyen projektek futnak jelenleg? 
Mesélne például a Mill Park projektről?
Eddig alapvetően a Váci úti irodafolyosóra koncent-
ráltunk, a Mill Park projekt az első, amikor már Dél-
Pesten, a IX. kerületben is építkezünk. A nyáron elké-
szülő Mill Park új bérlőkört kíván a kerületbe vonzani. 
Ez egy igen nagy volumenű épület, így olyan cégek 
érkeznek ide majd, akiknek nagy a térigényük, s már-
is gondolnak a fejlesztésekre. Olyan kényelmi szolgál-
tatásokat nyújtunk a házban és környezetében, mint 
például a nagyméretű zöld udvar, amelyben elhe-
lyezünk egy kültéri fitneszsarkot, valamint lesz 
egy szabadtéri tárgyaló is. Átjárót építünk, hogy a 
nagy forgalmú Soroksári úton biztonságos legyen 
az átkelés, de plusz ezzel könnyen elérhetővé válik 
majd a Duna-part is. Az új projektjeinkben, ameny-
nyiben van rá mód, nagyon szeretnénk minősé-
gi szabad-tereket is létesíteni, mert erre manap-
ság érezhetően nagy a dolgozói igény. Ahol lehet 
BuBi-állomást is létesítünk az épületeink közvet-
len közelében, valamint a zárt, privát kerékpár-
tároló mellett zuhanyozót is biztosítunk a dolgo-
zóknak. Úgy érzem ugyanis, hogy Budapest egyre 
inkább kerékpáros város lesz, amit az épületeink-
kel is segíteni kell. Budapest nyitott a zöld megoldá-
sokra, és ez találkozik a Skanska értékrendjével is.

„A SKANSKA 
ALAPVETŐEN AZ 
ÁLLANDÓSÁGRA 
TÖREKSZIK”

„ A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 
KIALAKÍTÁSÁBAN IS 

A MAGAS MINŐSÉGRE 
TÖREKSZÜNK ”
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Termékképviselet    Saját gyártás    Szaktanácsadás    Kivitelezés    Karbantartás    Fejlesztés

Coolfire Kft.        I        1097 Budapest, Illatos út 9.        I       Tel.:+36-20-283-9404        I        Email: info@coolfire.hu        I        www.coolfire.hu

Tűzgátló felgördülő kapu Tűzgátló függyönyfalTűzgátló tolókapu oldalra 
és függőlegesen nyíló

Tűzgátló szekcionált kapu Automata tűzgátló 
üvegajtók

Tűzgátló 
ablakok,tetőablakok, 

üvegfödémek

Füstgátló üvegajtók és 
portálok

Keret nélküli tűzgátló FR, 
BR üvegfal rendszerek

Tűzgátló üvegajtók és 
portálok

Automata tűzgátló függönyök és 
füstkötény falak
(lásd a 132. oldalon)

Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,

La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 

Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

KERET NÉLKÜLI TOLÓAJTÓ 

MEGOLDÁSOK
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A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!

alumínium

TETŐFEDÉSI ÉS
HOMLOKZATBURKOLATI
RENDSZEREK

! 100% ALUMÍNIUM
! 40 ÉV GARANCIA

20%
ALUMÍNIUM

58%
ALUMÍNIUM

70
ÉV

MINŐSÉG

1946 óta

TETŐ & HOMLOKZAT WWW.PREFA.COM

WWW.PREFA.COM

TERVEZZEN 
ELŐRELÁTÁSSAL 
ÉS PROFITÁLJON

JOSKO – álomlakás új távlatokkal
A Josko Ausztriában egyedüli gyártóként egy helyről kínál Önnek ablakokat, ajtókat, 
teleüveg-rendszereket és természetes fapadlókat. Ezzel Ön arra a verhetetlen előnyre 
tesz szert, hogy minden rendszer, anyag, szín és stílus harmonizál egymással. Egy 
extra, amiért Ön most kevesebbet fi zet. Minél több terméket társít, annál többet 
takarít meg a JOSKO SMART RABATT segítségével!

www.joskoszalon.hu

JOSKO SZALON
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a
információ +36 30 430 8064 
vagy +36 1 445 4600 
e-mail: info@joskoszalon.hu

inserat_smartrabatt_246x326_5-2017.indd   1 11.05.2017   13:02:56
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Slidefix®

www.archishade.hu/epitesz

Panovista® MAX 

MAXCity Lakberendezési Áruház I 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a., M1 / 14-es kijárat I Nyitva tartás: H.-Szo.:10.00-20.00, V.:10.00-19.00
www.maxcity.hu I +36 23 532 660 I office@maxcity.hu

Lakberendezésben megkerülhetetlen.
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Egy-egy konkrét személyhez köthető művész-

darabokból, kisszériás szettekből, ezen belül is 

főleg terítékekből egészen jól áll a hazai szi-

likát design. Ugyanakkor a tradicionális por-

celángyáraink körül évtizedek óta lényegében 

teljes csend van, amikor innovációról, fejlesz-

tésről, évenként megújuló kollekciókról esik szó. 

Éppen ezért figyeltünk fel már korábban is, és 

még élénkebben az április közepén megren-

dezett Construma 2018-on kiállító, Pannon 

Porcelán Kft. tevékenységére, mert a hallot-

tak és a kiállításon látottak alapján kifejezet-

ten úttörő szemléletű mindaz, amivel és aho-

gyan foglalkoznak.

Misszió és innováció
Friss a cég, mégis komoly szakmai tapaszta-

lattal bír. Az ellentmondást azonnal felold-

juk, ha eláruljuk, hogy a dolgozók javarésze a 

Zsolnay Porcelánmanufaktúra egykori mun-

katársa, ez pedig felbecsülhetetlen szakmai és 

emberi kvalitást, biztos alapot jelent egy fia-

tal vállalkozás számára. Ez egyúttal misszió, 

a tradíció, tudás átmentése, egy olyan tudásé, 

ami sajnos eltűnőben van manapság, hiszen 

a szakmai utánpótlás, például a porcelánfes-

tőknél nem megoldott, így a Pannon Porcelán 

Kft. vezetőségének hosszú távú tervei alapján 

nem kizárt, hogy valamiképpen a szakképzés 

ügyét is előmozdítsák.  

A termékpaletta igen széles: a hazai gyakor-

lattal szemben a terítékeken, egyedi díszmű-

árun (padlóvázák, kaspók, dísztálak stb.) túl, 

belsőépítészeti burkolatokat és épületkerá-

miákat egyaránt gyártanak. A tisztán kézmű-

ves technikák – formázás, kézi festés – mellé 

besorolnak technikai finomságok is, például a 

fémgőzöléssel előállított termékek is: így egy 

rokokó karakterű porcelánkiöntő (ilyet is lát-

tunk a standjukon) felülete a tömegiparban jól 

ismert eljárással tökéletes, tartós, egyenletes 

színű és fényű fémes felületet kaphat. 

Polgári értékek és 3D nyomtató 
A 20. század vége 21. század elejének nagy for-

radalma, a 3D-s nyomtatás a szilikátok világá-

ban elsősorban a nagyiparban van jelen. Ezt 

a ragyogó, de a kis- közepes vállalkozásokban 

még alig alkalmazott technikai lehetőséget 

ragadták meg a cég vezetői, amikor beszerez-

tek egy Ultimaker nyomtatót, így ezzel a tech-

nológiával abszolút egyedi igények kiszolgá-

lása vált valóra. Akár egyedi méretű, mintájú 

csempék készíthetőek a nyomtató segítségé-

vel: egy méhsejt-mintás alakult a gépben éppen 

ottjártunkkor a Construmán. De szintén meg-

HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ
Értékmentés és értékteremtés a Pannon Porcelán műhelyeiben

Pannon Porcelán Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8. 

Mobil: (+36-30) 734 2000

E-mail: info@pannonporcelan.com 

csodálhattunk egy falszakaszt, amit halpik-

kely-struktúrát kiadó, a türkizkék különféle 

árnyalataiban pompázó fali csempék díszítet-

tek, megrendelőjük egyedi elképzelése alapján 

tervezték meg és gyártották le neki a szériát. 

Porcelán étkészlettől az épületkerámiáig 
Végül, de nem utolsó sorban, az épületkerámiát 

is magában foglaló kínálat, és a fent említett 

megbízható professzionális háttér együttesen 

a régi épületekkel dolgozó építészek, belső-

építészek számára is jó hírt jelent: a Pannon 

Porcelán technológiailag és szakmailag is fel-

készült a műemléki felújításokra, hiszen mun-

katársaik lényegében bármilyen hiányos vagy 

akár csak rajzokon, fotón fennmaradt épület-

kerámiát képesek újragyártani. (Molnár Szilvia)


