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tAvAsszAl költöztEk bE A váci grEEns Elsõ mEgéPült, A tibA éPítész stúdió tErvEztE irodAhá-

zánAk Pionír bérlõi; A b-éPülEt éPítésE már folyik, A c kivitElEzésE is tErvbEn. A kortárs iro-

dAház-éPítészEt ünnEPE mindEn szEmPontból indokolt.  
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új nyelven szól
a váci greens elsoje



A projekt fontos része az épület körüli közterek rendezése. A jelenlegi és a késõbb megépülõ tömbök közötti passzázs és az  árkádok az épületek közötti kis tér részét képezik majd 

A-épület. Úgy tervezték, hogy minden szinten fenntartható legyen, elnyerte a BREEAM Kiváló minõsítését. 2011-ben Property Awarddal (nemzetközi ingatlan díj) jutalmazták, 
a legjobb irodafejlesztés kategóriában 
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miközben budapest belvárosi részei, jórész 
uniós támogatásból szépülnek, rendezõdnek, 
addig a külvárosokban – persze ez jó ideje 
sajátja a honi urbanisztikai állapotoknak – , 
évtizedek óta jelentõsebb fejlesztésekre cse-
kély forintok jutnak csupán. Persze vannak 
kivételek. A Xiii. kerület, például bérház-
programjaira tekintve, de akár a középület-
felújításokban egyaránt élen jár, fõvárosi 
viszonylatban is. s ha végighaladunk a nyu-
ga t i  pá lyaudvar tó l  egészen újpes t -
városkapuig az irodai ingatlanfejlesztés sem 
marad el. kérdés persze, hogy milyen/
milyenné lesz az építészeti minõség és meny-
nyire egységes a kivitelezési nívóban. mert 
az említett szakaszon adták át nem olyan 
régen a kor társ és elõremutató építé - 
szet koordinátarendszerében nehezen el- 
helyezhetõ váci corner offices-t, ám itt épül 
a volga szálló helyére felhúzott, merész, 
sokat ígérõ, átjárókkal, legyezõ formájú 
beépítésben megtervezett vision towers (3h 

építész iroda) is. tehát egyszerre van jelen 
aggodalom és bizakodás. Persze ez ismerõs 
a váci út, mint a belvárost a külvárosokkal 
összekötõ fõér és környéke arculatát tekint-
ve: álljunk csak meg egy pillanatra a váci út 
és a fáy utca sarkán, és szemléljük a szabó 
istván és borsányi Pál közös terve alapján 
megszületett tours-i szent márton plébánia-
templomot (1986) és építészeti kapcsolatait 
a környezõ, a kilencvenes években megszü-
letett típusirodákkal. A kezeletlen helyzet 
szemmel látható. 

nem túl messze ettõl a ponttól, a forgách 
utca és gyöngyösi utca metrómegállók közti 
szakaszon, egészen pontosan a váci út - 
fiastyúk utca-madarász viktor utca-föveny 
utcáktól határol t területen viszont az 
egyértelmû javulás jelei láthatóak. Az egy-
kori Elzett gyár területén az önkormányzat-
tal kötött településrendezési szerzõdés ke- 
retében 2010 óta nem csupán a kerületi, 
hanem budapest szinten is az egyik legko-

Az irodaépület körül és a belsõ udvarban egyaránt aktív zöldfelületeket, parterre-ket láthatunk

molyabb beruházás zajlik, melynek fej-
lesztõje, saját pénzügyi forrással, a belga 
Atenor group. A vállalás összességében  
85 ezer négyzetméternyi, több ütemû iro-
daterület-fejlesztésrõl szól, melynek az iro-
daházak (hosszú távra öt, rövidebb, belát-
hatóbb távra három) felépítése „csupán” az 
egyik hozadéka: a terület rendezése a váci 
úttal párhuzamos részek tájépítészeti terve-
zését, közteresítését, a majdan megépülõ 
irodák közötti szabad átjárhatóságot is 
magában foglalja. valamint közvetlen gya-
logos kapcsolat jön majd létre az eddig szin-
te észrevétlen, kihasználatlan rákos-patak 
keskeny parti sétányával. Az A-b-c több-
szintes irodaépületek terveit a tibA építész 
stúdió (építésztervezõk: tiba jános és király 
zoltán) jegyzi, és az átadott elsõ egy-értel-
mûvé teszi, hogy a fejlesztés építészeti szem-
pontból a kortárs kvalitást célozta meg. A hat  
irodai szinttel megépült, bruttó 15 700 négy- 
zetméteres épület tömje megformálásában 
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és homlokzat alakításában is a pontosan ki 
dolgozott részletek ellentéteinek játékára 
épült. A vaskos konzolos alátámasztást kar-
csú oszlopsorok kísérik, a kubusos felépít-
mény fõhomlokzati szakaszának legfelsõ 
szintjén terasz szakíja meg a zártságot, 
szûnteti meg a klasszikus lezárást. harsány 
párbeszéd zajlik a színek között is: az éteri 
fehérre, és a technicista szürkére napsárga 
felel. A legmegragadóbb azonban a hom-
lokzat grafikai játéka, ami már-már tiba-
védjegy. Az iroda-építészet kedvelt vagy-

Kortárs anyagok, homogén felületek, üveg, látszóbeton 

A tervezõk mertek nagyon álmodni: a dinamizált, ritmizált homlokzat által a látványban is felértékelõdik a Váci út eddig méltatlanul elhanyagolt tervezetlen utcaképe

vagy szemléletének itt nyoma sincs: nincs 
túlhangsúlyozott, égbeharapó vertikalitás, 
sem nem túlfeszített horizontalitás. úgy har-
monikus és patikamérlegen adagolt a kom-
pozíció, hogy mindenközben a napfény, este 
és a közvilágítás folyvást dinamizálja a hom-
lokzatokat. tiba jános építészi gondolatai 
egyértelmû és megtapasztalható értelmet 
nyernek it t, a váci út külsõ szakaszán, 
avagy: „a környezetükbõl fakadó inspiráción 
új nyelvet kreálunk, hozzáadott értékként új 
kontextust teremtünk a használók számára”. 






