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Az építészek a homlokzatra több 
változatot is vizsgáltak, a létreho-
zottnál kiemelt jelentőséggel bír, 
hogy a burkolati osztások, üvegek 
egy szinte tökéletesen sík felület-
ként jelennek meg.

A puritán homlokzatnak 
a kerámiaburkolat megjele-
nése, színkiosztása 
(három szín) ad dinamikát: 
a színek az egyes homlokzati 
szakaszokon változó 
arányban jelennek meg. 

KÖR N Y EZETÉBE SIMUL , MÉGIS HOM-

LOKZATI JÁTÉKOSSÁGÁVA L VONZZA 

A TEK INTETET V IK ÁR ÉS LUK ÁCS ÉPÍ-

TÉSZ STÚ DIÓ TERV EZTE VÁCI GR EENS 

D ÉPÜLET. A Z EGY R E K ITELJESEDŐ, 

TÖBB K ERTET IS M AGÁ BA FOGL A LÓ 

IRODA CA MPUS EGY K A PUT IS N Y ERT 

A Z Ú J TÖMBBEL . 

Jó néhány évtizeddel ezelőtt a Váci út képét legin-
kább az ott csörömpölő, az újpesti gyárakba mun-
kások ezreit szállító villamosok határozták meg. 
Ez a kép azonban az 1980-as évek második felétől, 
a metró megépültével gyökeresen megváltozott. 
És az ipari vidék mára letűnt. Helyette, a szinte 
autópályává szélesedett Váci út két oldalán 
egyre nagyobb mennyiségben hatalmas iroda-

épület-együttesek létesültek, a munkások helyett 
immár jól öltözött irodisták ezrei szállnak ki a met-
róból – vagy manapság éppen a metrópótlóból, – 
és nyakukban belépőkártyájukat lobogtatva men-
nek az egyre újabb generációs munkahelyük felé. 
A Váci út, megközelítőleg a Lehel tértől az Újpesti 
vasúti hídig szinte folyamatos irodafolyosót 
alkot. Rajta végigkövethetjük az irodaházak 

evolúcióját minden bájával és korai esetlenségével 
együtt. Ma már nagyon profi irodák épülnek, hiszen 
a befektetők rájöttek, hogy pénzük akkor térülhet 
meg a legjobban, ha minőségi, egyre inkább a fenntart-
hatóságot is szem előtt tartó, ergonomikus, kényelmes 
munkahelyeket hoznak létre, pontosabban ezeknek 
adnak megfelelő és rugalmas keretet. Ennek a sor-
nak a legújabb darabja a Fiastyúk utca sarkán folya-
matosan bővülő Atenor campus most átadott és már 
részben belakott negyedik épülete.  Az A+ kategó-
riás, magas minőségű munkahelyeknek teret bizto-
sító, környezettudatos Váci Greens épületkomple-
xum nemrég felhúzott D épülete stílszerű folytatása 
a campus korábban átadott darabjainak. A Vikár és 
Lukács Építész Stúdiótervezte 15 647 négyzetmé-
ter összterületű tömb egyben a terület egyfajta kapu-
ja is lett. Egyrészt ezzel a házzal állt fel a szimmet-
rikus és alaprajzi egyensúly a telepen, így a most 
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‹ A Fülöp Krisztina tervezte 
előcsarnok, és annak részletei (lent).

már négy épület, a körülfogott szellős területei-
vel, kertjeivel minden irányból jól körbejárható 
lett, másrészt az utcasarokra nyitott, átlós tengely-
lyel létrejött a campus leglogikusabb megközelítése. 
A legegyszerűbb és legszabályosabb racionális tég-
latest tömegű épület ugyanis egy nagyvonalú belső 
udvart vesz körbe, ezen keresztül, átlós sétány visz 
a további tömbökhöz. Az átjáró indítása egy üvegaj-
tón keresztül vezet, amely egy apró s egyszerű gon-
dolatnak tűnik, közben pedig olyan jelentős mér-
tékben tudta kizárni a Váci út zaját és koszát, hogy 
a belső udvar egy csendes, nyugodt kertté tudott 
válni. Mivel az épület – így az udvar – alatt is három 

szint mélységben garázst telepítettek, a belső kert 
valójában egy jól kialakított, de a természeténél 
fogva a következő években kiteljesedő zöldtető.
A homlokzat a tervezői elképzeléseket követve 
alapvetően puritánra sikerült. A környéken meg-
szokott szalagablakos megoldást itt erőteljesen 
törik meg a függőleges osztások, ezek, valamint 
a kávészín három árnyalatával játszó kerámia-
burkolati elemek szinte esetlegesnek ható elren-
dezése mégis egyfajta játékosságot, sakktáblasze-
rű hatást kölcsönöz az épületnek. A síkban tartott 
homlokzat a mintázata által válik dinamikus-
sá, s ezen megoldások jól igazodnak a campus 

további épületeihez. A homlokzat kompaktsá-
gában csak a Váci út és Fiastyúk utca találko-
zásánál tapasztalunk változást: az első két szin-
tet mintha kiharapták volna az épületből, itt 
helyezték el a főbejáratot, valamint innen nyílik 
a campus kapuja, kezdődik a belső sétány.
Maga a recepció, akárcsak annak „kistestvé-
re”, a szomszédos A épület felé nyitott máso-
dik bejárat előtere is alapvetően visszafogott, 
minimalizált megoldásokkal operál. Mind-
két belépőhely legdominánsabb darabja a lif-
tek előterében elhelyezett, erdei zöld kompozí-
ciót megjelenítő, hatalmas átvilágított poszter.  

    Az egyik bérlők által 
kialakított iroda.

›
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» Az irodai terek belsőépí-
tészete a bérlők saját 
hatáskörébe tartozik, és 
folyamatosan alakulnak 
az újabb irodai részek.

Átadás éve: 2018

Építtető: CITY TOWER KFT. 

Vezető építész tervező: 

VIKÁR ANDRÁS DLA, LUKÁCS ISTVÁN, 

GÁL ÁRPÁD, DVORZSAK JESSICA 

(VIKÁR ÉS LUKÁCS ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ)

Építész munkatársak: 

BENCSIK TAMÁS, 

KÁKÓCZKI NORBERT, 

KIR ÁLY SZABOLCS, 

MANGEL JÁNOS, 

SEIDL KRISZTIÁN, 

TISZAI-FARKAS KATALIN, 

TÓTH BALÁZS

Belsőépítész (előcsarnok): 

FÜLÖP KRISZTINA (KOMP KFT.)

A földszinten még kialakításra várnak a közön-
ség számára is nyitott terek (cikkünk március köze-
pén született – a szerk.), ide elsősorban kávézót és 
éttermet terveznek, amelynek vonzerejét felerősít-
heti a Váci úttal való közvetlen kapcsolat, valamint 
a nyugalmat árasztó belső udvarra való nyitottság. 
A további hat emelet belső tervezése a bérlőkre, 
jövendőbeli tulajdonosokra vár. A szerkezetkész 
irodaszintek rugalmasan alakíthatóak ki a bérlői 
igények szerint, az egyterű irodákat tetszés sze-
rint tagolhatják, választhatnak le benne ki kisebb 
tárgyalókat, skype-szobákat. A munkaállomások 
mellett természetesen egyre kiemeltebb fontossá-
ga van a minőségi közösségi helyiségek létesítésé-
nek is, így közös konyhát, étkezőt, kisebb pihenő
- és nagyobb rekreációs helyiségeket is el lehet 
helyezni. A Váci Greens campus még tovább fej-
lődik, a belga befektető két éven belül tervezi 
a terület utolsó két épületének átadását. 
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Ismerje meg a Leier előregyártott
betonelemek előnyeit!

• a térformálás tervezői szabadáságát
• a műszaki megoldások sokszínűségét
• gazdaságosan kivitelezhető- vagy kifejezetten nagy méretek előnyeit
• gyors helyszíni munka kínálta rugalmasságot
• a modern gyártástechnológia kínálta állandó anyagminőséget
• a sima felületek miatti kevesebb szakipari munka-igényt
• elektromos és gépészeti elemek egyszerű előkészítését

ÚJ TREND

Előregyártott beton kéregfal- és födémpanelek

Műszaki és gazdasági előnyök sora

Beruházóknak, tervezőknek, kivitelezőknek

www.leier.hu

Ismerje meg a Leier előregyártott
betonelemek előnyeit!

• a térformálás tervezői szabadáságát
• a műszaki megoldások sokszínűségét
• gazdaságosan kivitelezhető- vagy kifejezetten nagy méretek előnyeit
• gyors helyszíni munka kínálta rugalmasságot
• a modern gyártástechnológia kínálta állandó anyagminőséget
• a sima felületek miatti kevesebb szakipari munka-igényt
• elektromos és gépészeti elemek egyszerű előkészítését

ÚJ TREND

Előregyártott beton kéregfal- és födémpanelek

Műszaki és gazdasági előnyök sora

Beruházóknak, tervezőknek, kivitelezőknek
• A Váci Greens egy campus jellegű, nagyszabású irodafejlesztés 

Budapest szívében.

• A komplexum 6 BREEAM Excellent zöld minősítésű épületet kínál, 
összesen 130 000 m2-en.

• I. fázisként 3 épület (A, B, C), összesen 65 000 m2 került 
átadásra 2013 és 2016 között.

• Az I. fázis sikeres bérbeadása és eladása után az Atenor folytat-
ja a projektet a II. fázissal, amely további 65 000 m2-nyi, magas 
színvonalú, ideális zöld irodaterület kínál (D, E, F épület).

• A D épület 2018 januárban átadásra és bérbeadásra került.

• Az E, F épület pedig 2019 Q3-as, illetve 2021 időzítéssel lesz 
elérhető.

• További információ a www.vacigreens.hu weboldalon található.

A BUDAPESTI SIKERSZTORI FOLYTATÓDIK :
VÁCI GREENS

Kapcsolat:
Atenor Group Hungary, 1138 Budapest Váci út 117-119, www.atenor.be

Püschl Nikolett, Leasing Manager
+36 1 785 52 08 puschl@atenor.hu

Borbely Zoltan, Country Director
+36 1 785 52 08 borbely@atenor.hu

www.vacigreens.hu
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JÓL ÖSSZEHANGOLT, PROFI 
CSAPATMUNKA 

ProInterier Kft.

Budapest, 1138 Esztergomi út 48.

Tel.: (+36-1) 349 6545

E-mail: info@prointerier.hu

Web: www.prointerier.hu

A prágai központú ProInterier csoport 1996 
óta van jelen a cseh és a szlovák piacon, 2006 
óta a Magyarországon. Mindhárom régióban 
a belsőépítészeti piac meghatározó szerep-
lője. A cég fő tevékenységi területe irodahá-
zak, közintézmények belső kiépítése, elsősor-
ban gipszkarton válaszfalak, álmennyezetek, 
álpadlók szerelése, illetve a világ legna-
gyobb modulszőnyeg gyártójának az ameri-
kai Interface-nek a kizárólagos képviselője és 
forgalmazója. 2016 óta a Prosystem álpadló 
rendszert is a ProInterier Kft. forgalmazza és 
telepíti. A Váci Greens mindegyik épületének 
kivitelezésében részt vett a cég. A legutóbb 
átadott D épület kapcsán kérdeztem Vaczuli 

Kornélt, a ProInterier Kft. műszaki igazgató-
ját, Szemmelveisz Tamás fő építésvezetőt és 
Borbély Zoltán Country Directort, az Atenor 
Group Hungary Kft. képviseletében. 

 
Hogy került a ProInterier Kft. a Váci Greens 
D épületéhez, mint kivitelező?

Vaczuli Kornél: A Váci Greens minden eddig 
elkészült épületére (A, B és C épület) megbí-
zást nyertünk, majd a negyedik, D épület ese-
tén is minket választottak. A korábbi három 
épületnél bizonyítottunk, így az ajánlatunk 
meggyőzte a fejlesztőt. A projekt vezető-
je én voltam, hozzám fűződik az előkészítés, 

az ajánlatadás, kapcsolattartás az alvállalko-
zókkal, szerződések kötése, teljesítési igazolá-
sok és a többi kolléga irányítása. Szemmelveisz 
Tamás, mint fő építésvezető végig jelen volt 
az építkezésnél. 
Szemmelveisz Tamás: A ProInterier Kft. felelt 
az organizációért, amely többek között magá-
ba foglalta a konténerváros megtervezését, 
iroda- és hulladékkonténerek telepítését, köz-
terület-foglalási engedélyek kérelmét, a tar-
goncakezelő irányítását, a targonca szerve-
zését, valamint az épület őrzését is. 
  
Milyen jellegű munkákat végeztek az épüle-
ten?

SzT: Cégünk végezte az épület építésze-
ti munkáit, amely magába foglalja a „Shell 
and Core” és „Fit-Out” kiépítést is, össze-
sen 25 600 négyzetmétert, a háromszintes 
mélygarázzsal együtt.  Előbbihez sorolan-
dó az irodaház víz- és hőszigetelése, lakatos 
szerkezetei, estrich betonozása, felületkép-
zése (falmatricák, tapéták, színes festések); 
tűzgátló és egyéb belső ajtói, műgyanta pad-
lói, hidegburkolatai (lépcsőházak, liftelőte-
rek, lobbyk); szárazépítészete (lépcsőházak, 
liftelőterek monolit gipszkarton, pinceszinti 
vizesblokkok 60x60 cm osztású kazettás, lob-
byk ferde, nútokat tartalmazó álmennyezete, 
valamint előtétfalai); liftelőterek üvegfalai, 
valamint a lobbyk kivitelezése is. Kiemelendő 
a tetőn kialakított kétsoros, horizontális irányú 
trapézlemezzel burkolt, Heraklith szigetelésű 
zajvédő fal, valamint a földszinten található 
lobbyk belsőépítészeti munkái, mint például 
a szabálytalan sokszög formavilágú, Laminam 
burkolatú, egyedi recepciós pult. De említhet-
ném a plexiüvegeket, a bútorokat, a tapétá-
zott ferde álmennyezetet, amelyben a nútok 
lefordulnak az előtétfalakba, majd folyta-
tódnak a padlóburkolatban − mindezek egy 
modern és letisztult designt eredményeztek. 
Utóbbihoz tartozik az 1. és 2. emeleten kiépí-
tett bérlemény szárazépítészeti, felületképzé-
si, álpadlózási, hideg- és melegburkolatokkal, 
asztalos szerkezetekkel, üvegfalakkal kapcso-

latos munkálatai. Az első bérlő irodájában 
Interface modul szőnyegek kerültek a padlóra. 
Körülbelül 6-8 féle színt használtak az azúr-
kéktől a kivizöldig bezárólag, Employ Loop and 
Lines típusban. A teakonyhák konyhabútora 
sem megszokott színvilágot kapott, hanem 
antracit és narancssárga színeket. Ezeken 
kívül a modern belsőépítészet minőségéhez 
és esztétikumához nagy mértékben hozzájá-
rulnak olyan egyedi falburkolatok, mint példá-
ul a mágneses tapéta és a különböző színekre 
festett táblás fagyapot elemek (Heradesign) 
egységei.
  
Milyen hosszú ideig tartott a Fit-Out kiépítés?

SzT: Szeptember végén kezdtük a munkálato-
kat és most januárban adtuk át az első bér-
leményt. Nemrég kezdtünk újabb bérlemény 
kiépítésébe, amit áprilisban fogunk átadni. 

Miért a ProInterier Kft.-t választották és 
mennyire voltak elégedettek az építkezés 
eredményével?

Borbély Zoltán: Az Atenor minden projekt-
jének fő fókuszában a lehető legmagasabb 
színvonal és a legnagyobb hatékonyság eléré-
se áll. Tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi-
re fontos a Bérlőknek a gyors, professzionális 
és a határidőket maximálisan tartó kivitelezés. 
Ezért olyan céget választottunk, a ProInterier 

Kft., amely képes volt minden eddigi munká-
ja során e szigorú kritériumoknak megfelelni. 
Itt kihangsúlyoznám azt, hogy még a jelenle-
gi, kihívásokkal teli építőipari környezetben is 
képesek voltunk 10 hónap alatt lezárni a teljes 
épület kivitelezését szemben más piaci szerep-
lők által kommunikált minimum 16-18 hóna-
pos, vagy akár ennél jóval hosszabb vállalási 
határidőkkel. Ugyanez vonatkozik a bérlemé-
nyek kivitelezésére is, melyre mi mérettől füg-
getlenül maximum 3 hónapot garantálunk, míg 
másoknál ugyanez minimum 6-8 hónapig is 
eltart. Ezzel egyrészt jelentős versenyelőny-
be kerülünk, másrészt tovább erősítjük pozi-
tív reputációnkat megbízhatóságunk révén. 
Ebben a ProInterier Kft. is nagy szerepet ját-
szik, így együttműködésünk rendkívül eredmé-
nyes és sikeres. Ezt  igazolja az, hogy a Váci 
Greens D épület átadása előtt eladásra, illet-
ve közel 60 százalékban bérbeadásra került. 
Továbbá az irodaház a tervezett határidőre, 
2018 januárjában jogerős használatbavételi 
engedélyt kapott, így az első bérlőnk időben 
birtokba vehette irodáját. (Bedő Zsuzsanna)

A Váci Greens D épület az Atenor Group fejlesztése, melynek egyik kivitelezője a ProInterier 
Kft. volt, mely cég a teljes körű építészeti munkáit és az Interface modul szőnyegek fektetését 

végezte az épületben. 
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Cégünk, a dormakaba Magyarország Zrt. 

számára kiemelten fontos a Váci Greens 

Irodaházak együttese, hiszen az irodaházak 

a volt Elzett gyár területén épültek, és mint 

az Elzett gyár jogutódjának, szívünknek fontos 

ez a helyszín.

A főkulcsos rendszer az első lépéstől része 

a kiépítésnek, majd a biztonsági beléptetési 

igény kialakításakor a Kaba Argus gyorskapuira 

esett a Megrendelő választása. Az így 

felépített sikeres és megbízható kapcsolat 

adta a megfelelő alapot arra, hogy a D 

épületnél az azóta már dormakaba cégcsoport 

termékkörébe tartozó forgóajtó is beépítésre 

kerülhetett.

Mind az eddig elkészült négy ütemben, 

mind a bérlői kiépítések során a Kaba pExtra+ 

főkulcsos rendszerre került kiválasztásra.  

A dormakaba fogazott zárbetétei között ez 

a prémium termék, mely alkalmas kifinomult 

zárrendszerek létrehozására, a biztonsági 

követelmények megtartása mellett. 

A tapasztalatok szerint az irodaházak 

esetében naponta akár többször ki-be 

lépnek a dolgozók. Így a gyorskapuk magas 

igénybevétele, valamint az áthaladási ráta 

is döntő fontosságú, megtartva az eszközök 

meghibásodás nélkül i, megbízható 

működését. A megrendelői igényekhez 

igazodva a gyorskapuk együttműködnek 

az Irodaházak beléptető rendszereivel. 

A Kaba Argus gyorskapuk szoftvere széles 

körűen paraméterezhető, lehetővé téve többek 

között például az ajtószárnyak működési 

sebességének beállítását, a szigorúan 

egyszemélyes vagy a magas áthaladási számot 

választva prioritásként. 

Igazodva az előző ütemekben lévő 

kialakításhoz a Dorma KTV üvegtetejű forgóajtó 

került beépítésre. Működési módját tekintve 

kézi működésű, ám pozícionálós forgóajtó, ami 

a padlóban elhelyezett motornak köszönhetően 

az áthaladás után az ajtószárnyakat záró 

pozícióba forgatja. Jelen működési mód 

OKOS LÉPÉS AZ OKOS 
BELÉPTETÉSHEZ A DORMAKABA-TÓL

dormakaba Magyarország Zrt. 

1044 Budapest Óradna utca 3/B

Tel.: (+36-1) 350 1011

Fax: (+36-1) 329 0692

Web: www.dormakaba.hu

a legnagyobb energiamegtakarítást teszi 

lehetővé az épületbe való be- és kilépéskor mind 

a működéshez szükséges áramfelvételt, mind 

az épület hűtési-fűtési energiafelhasználását 

tekintve.

Jelen projekt kiválóan példázza, hogy 

széleskörű és átfogó megoldásokat és 

szolgáltatásokat kínálunk a biztonság és 

a beléptetés területén. Mi mindig az Önök 

rendelkezésére állunk, amikor innovatív, 

megbízható beléptető és biztonsági megoldásra 

van szüksége, akár a szállodák, bevásárló 

központok, üzletek, sportlétesítmények, 

repterek, kórházak, irodaházak területén vagy 

saját otthonában.

Zárrendszerek Ajtó vasalatok Beléptető 
és bejárati 
rendszerek

Elektronikus 
beléptetés és 
adatkezelés

Beltéri 
üvegfalak

Szállodai 
beléptető 

rendszerek

Szerviz Mobilfalak Nyerskulcsok és 
kulcsmásológépek

Széfzárak

A Váci Greens idén átadott D épületében 

az elektromos munkákat a Centervill Kft. végezte

MINDENEKELŐTT 
A MEGRENDELŐ

Szakmailag fontos elismerés, hogy cégünk Hatvanban idén           
elnyerte a 2017-es Év Vállalkozása díját, valamint bekerültünk
az 50 legjobb Heves megyei céget bemutató
Heves Top 50 2017-es kiadványába

3000 Hatvan, Pintér István utca 893/69 HRSZ.
Telefon: +36 37 349 128

Fax: +36 37 541 482
Email: info@centervill.net
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... sokkal több, mint
 

zsalu

MEVA Zsalurendszerek Zrt.

1047 Budapest Labdarúgó u. 19. / TEl. +36 1 272-2222  / E-mail: info@meva.hu / www.meva.hu

8 naponta egy emelettel magasabb
MEVA MAC önkúszó zsalu Svájc új csúcstartóján

A Roche baseli központja 
Svájc legmagasabb épülete lesz
• 41 emelet
• 178 méter magasság
• 2000 munkahely 

OCTOGON DECO       
NEGYEDÉVENTE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL   

 TÖBB MINT 140  OLDALON 

 695 FT-ÉRT

 TREND 
 ENTERIŐR  

 DESIGN 

SAIL SLIDING DOORS, SELF BOLD SIDEBOARDS, EOS SHELVES  DESIGN G. BAVUSO

THE SPIRIT OF PROJECT

ARKHENEA
BUDAPEST V. KER. HOLD U. 21.   
TEL 06 1 302 8150 - ARKHENEA@ARKHENEA.HU   
WWW.ARKHENEA.HU
FIND OUT MORE AT RIMADESIO.COM
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