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ÚJ LÁNCSZEM
A Váci Greens C épülete

Hogyan kellene festenie egy hazai kortárs irodaház-együttesnek? A cél természetesen egy olyan komplexum létrehozása, mely a 

funkciójának él, a munkavégzéshez biztosítja a legideálisabb környezetet. De a – nem egy esetben eddig mellőzött – városi szövet 

szempontjából ott egy plusz tényező: működjön építészeti jelként is!
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BUJNOVSZKY TAMÁS

A váci úti egykori Elzett gyár terüle-
te mára új életet kapott. A belga 
Atenor Group által megálmodott 
revitalizáció mintegy 85 ezer négy-

zetméternyi irodaterület fejlesztéséről szól,  
s egyúttal a terület teljes tájépítészeti tervezését, 
közteresítését és az újonnan épült irodaházak 
közötti szabad áramlást is biztosítja. 

A Váci Greens névre keresztelt terv négy 
főépületének elhelyezkedése a projekt logóján 
rajzolódik ki számunkra. A rektanguláris alap-
rajzok sokféleségéből középen végül egy négy-
szögű térre összpontosíthatunk. Ez a központi 
platform lesz az együttes növényekkel teli közös-
ségi fókuszpontja, sőt már akként is funkcionál 
a látszóbetonból készült köztéri bútoraival,  
s egy kávézóval. A négy épület e teret közrefo-
gó sarkai egymásba futó pilléres árkádokkal 

A két belső udvar által három hasábbal nyúlik  
az épület a Fiastyúk utca felé
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operálnak majd, a legtöbb építész fantáziáját 
megmozgató középkori és reneszánsz piazzák 
reinterpretációjaként. Mindez már lényegesen 
komplexebb koncepcióról árulkodik a közvéle-
mény által közömbössé vált, az eredeti moder-
nista tartalmat ma már nem hordozó „csont és 
bőr” épület-példáktól.

E komplexum sikeres A épülete (OCTOGON 
2014/3) után készült el most a C épület is,  
szintén a TIBA Építész Stúdió tervezésében.  
A konstrukció irodáit már megépülte előtt  

a GE Healthcare, főként egészségügyi területen 
működő cége foglalta el, mely profil velejárója, 
hogy az épületben egy oktatóközpont is helyet 
kapott az új technológiák betanítására. Ennek 
köszönhetően a világ minden tájáról érkeznek 
majd ide, nemzetközi figyelmet biztosítva az 
architektúrának is. 

A tömeg megmozgatása az alaprajzból adó-
dik: Az A épület udvart körülölelő négyzetes 
tömbjétől eltérően, a két belső udvar által három 
hasábbal nyúlik az épület a Fiastyúk utca felé. 

Nyitott 
belső udvar

A recepció tere

Akárcsak  
az A épület esetében,  

itt is  
kétféle  

homlokzatot látni
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A vizuális izgalom azonban a homlokzat játé-
kában érvényesül igazán. Akárcsak az A épület 
esetében, itt is kétféle homlokzatot látni. Az egy-
szerűen vakolt és szalagablakokkal operáló felü-
letek az irodaház kevésbé frekventált oldalain 
mutatkoznak meg. A hátsó, Madarász Viktor 
utcai oldal felől és a tér irányából viszont köve-
ti a korábbi épület külső mustráját. Jóleső konf-
rontációjáról beszélhetünk a szigorú vonások 
fegyelmezett feszültsége és a grandiózus felület 
játékossága között. A különböző színű és osztá-
sú sávok becsapják az emberi szemet, a játéksza-
bályra nem jövünk rá, ám ez pozitív érzést hagy 

maga után. A mintázat mögött azonban igenis 
ésszerűség rejlik. A homlokzat egy irodaépület 
belső logikáját vetíti a néző elé. Saját felépítésé-
ről mesél, az „építészeti igazságról”.

Az épület struktúrájának rasztere diktálta  
a térelosztást, s ez van kivetítve a külső homlok-
zatokra is. Ahogy a nagyobb egységek is feloszt-
hatók kisebb irodákra a szabványos méretek 
alapján, ugyanazon a módon a homlokzati sávok 
is tovább sűrűsödhetnek. Kerülve a horizontá-
lis hangsúlyt, az egész felület csúsztatott verti-
kalitással teremt egyensúlyt. Monumentális 
építmény ez, izgalmas homlokzatokkal, s eszté-
tikáját a fémoxidos felületű kerámiaburkolat 
különféle színekben építi tovább. Az A épület-
nél sötétebb árnyalattal rendelkezik, amely 
különbségre a B épület köztes színvilága jelen-
het átmenetet a jövőben.

Tágas, napfényes étkező

Start up és kreatív cégek irodáiban láthattunk korábban ilyen jellegű, játékos közösségi tereket



65

Mintha egy városi kávézóban járnánk - talán a fénymásoló árulja el, hogy valóban hol vagyunk

Egyterű iroda részlete



66A kemény vonalak mellett puha struktúrák
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A létesítmény BREEAM Excellent-minősítése 
mindenek felett értékes környezetet biztosít mint 
munkahely, s mint az említett közösségi tér, ahol 
a növények sokfélesége is nyomatékosítja az att-
raktív esztétikai és környezeti hatást. Az épüle-
tet, mint új láncszem jellemezhetjük. Egy lánc-
szem az épületegyüttes felépítésében, s a hazai, 
élettel teli irodaházak sorában is.
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Láncszem az épületegyüttes felépítésében, s a hazai, élettel teli irodaházak sorában is




