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Csomópontok 
AGORA BUDAPEST – HUB
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A z Árpád híd pesti hídfőjének forgalmas csomópont-
ján épül az Agora irodaház-együttes, amelynek a ha-
tározott építészeti jelként megfogalmazott, augusz-
tus végén átadott, Tower névre keresztelt egysége 

után most nyílt meg a második szekciója, az Agora Hub. 
Agora görög szó, az ageiro – „összegyűlik” – igéből szárma-

zik. A görög város piacterét nevezték így, amely egyben a közélet, 
a közösségi élet színtere is volt. A tradíciók által meghatározott 
európai építészet folyamatosan törekedett és törekszik arra, hogy 
a mértékadó antikvitás szimbolikus jelentéssel bíró tereit megújít-
sa, kortársi gondolatokkal, megoldásokkal értelmezze. Az Árpád 
híd pesti hídfőjénél annak az izgalmas kísérletnek lehetünk tanúi, 
amely egy, a napjaink igényeihez igazított, az ókori léptékhez ké-
pest monumentális piacteret-közteret hoz létre. 

Nem volt könnyű helyzetben a tervező csapat, amikor a szű-
kös, behatárolt szabályozási környezetbe kellett elhelyezni a kis-
városnyi embernek is kényelmes munkakörnyezetet biztosító 
irodaházat. A felmagasló „toronyház” mellé olyan középmagas 
épületegyüttest terveztek, amely barátságosan nyit a Váci út for-
galma felől a környező lakóövezet felé. A három szárnyból álló 
épületkomplexum hasábjai ki- és behorpadnak, hogy a dinami-
kus tömegalakítás megtörje a szigorú, monoton funkciót. A visz-
szahúzásokkal megtört épülettömbben a falfelületek játéka to-
vább finomítja a megjelenést. A torony és a Hub épületrészek 
megtört tömbjei védelmezően veszik körül a közteret, ami egy-
kor – és ma ugyancsak – menedéket nyújt a polgárok számára. 
A könnyedség és átláthatóság jegyében az építészek lebontották 
az épületek tömegét és a zónákra, szekciókra osztott területek-
kel egy épületcsaládot alakítottak ki, hogy elkerüljék a nyomasz-
tó, masszív térhatást. Az épületrészek összekötése és elválasztása 
dialektikus egyensúlyának megteremtésére a három szárnyban 
a párkányok vonalvezetése ad lehetőséget, amelynek színvilá-
ga harmonizál a torony (Tower) csillogó, bronzarany ragyogásá-
val, ám egy visszafogottabb, melegebb árnyalat használatával. Az 
erős horizontális tagolás egyben hangsúlyos ellenpontja is a fel-
felé törekvő toronynak. A markánsan kijelölt irányok adják meg 
azt a tömegdinamikát, amely mintegy legyőzi a szűkös terület 
lehetőségeit, és legfőképpen felveszi azt a lendületet és tempót, 
amelyet a Váci út, az Árpád híd és a Róbert Károly körút valósá-
gosan és szimbolikusan is diktál.

A forgalmas közlekedési csomóponthoz való kötődés nyilván-
való, számos csáppal kapcsolódik a hídhoz, amelyhez új fel- és le-
hajtók kapcsolják. A fejlesztéssel egyidejűleg kialakított körfor-
galmak, a metróállomás bekapcsolása a munkába járók kényelmét 
szolgálja, ahogy a süllyesztett behajtás is az épületkomplexum par-
kolójába. A tervezők megoldották a kerékpárral járók helyzetét is 
új bicajos sávok és parkolók kialakításával. Rendkívül ügyeltek ar-
ra, hogy a gyalogosforgalom kényelmes és átlátható legyen, hogy 
az itt dolgozókra vagy csak éppen közlekedőkre-vásárlókra ne ne-
hezüljön rá a forgalmas csomópont sűrűsége.

A funkcionálisan modern külső mellett a design is fontos volt 
az épület megjelenésében. A külső burkolatot eredetileg kerámi-
ából tervezték, de végül az épületet finoman strukturált 3D-s Al-
polic A2 alumínium kompozit burkolat borítja. A könnyű, ötle-
tesen és gyorsan szerelhető alumínium elemek vonzó, korszerű 
megjelenést biztosítanak az épületnek. A komplexum fejlesztése 
során, sőt már a tervezéskor kiemelt cél volt, hogy egy emberköz-
pontú közösségi tér valósuljon meg, ahol nemcsak a munkavégzés-
hez, hanem a szabadidő eltöltéséhez is ideálisak a körülmények. 
Az irodaházak közötti tereken – mint ahogy az ókori agorán is – 
üzletek, kávézók, éttermek sorakoznak.

Az Agora irodaház most elkészült épületének nemcsak a kö-
zösségi tereit jellemzi szabadság. A Hub épületében a beépített 
Symbiosy-technológia segítségével egyedi igények szerint, rugal-
masan alakíthatók az egyes irodaterek. A Hubot emellett számos 
olyan okosiroda-funkcióval is ellátták (pl. high-tech beléptető és 
intelligens tárgyalófoglaló-rendszer, intelligens parkoló), valamint 
olyan speciális szolgáltatásokat is nyújt (pl. concierge-szolgáltatás, 
közösségi kerékpár), amelyek szintén kedvezően befolyásolják az 
ott dolgozók munkahelyi közérzetét. Ezek ma már elengedhetet-
len kellékei egy prémium kategóriás irodaháznak.

Az új városközpont-komplexum kialakításakor a tervezők ar-
ra is kitüntető figyelmet fordítottak, hogy a városba szorult em-
ber természet utáni vágyát kielégítsék. Változatos zöld felületek 
beillesztésével tették otthonosabbá a környezetet. A belső udva-
rokban a föld alatti parkolók födémének lesüllyesztésével oldották 
meg, hogy ne csak a szokványos bokor–pázsit-kombináció jelenjen 
meg zöldfelületként, hanem mélyebben györekező, magasba növő 
fákkal is tarkíthassák a növényzetet. Dombot emeltek a meden-
ce köré, és a teraszokat is mind-mind változatos, bontakozó ker-
tek teszik kellemessé. A természeti környezet imitálása nem korlá-
tozódik csupán a növények teremtette zöld felületekre, egy másik 
elem, a víz is meghatározó szerepet tölt be az épületek közti és 
benti közterek kialakításában. Az asszociáció forrásához nem kell 
messzire menni, hiszen a Duna alig százméternyire hömpölyög az 
Agora épületeitől: a víz, amely évezredek óta lételeme és szervező-
ereje a városnak. A lassan növekvő és burjánzó kertek csak jó idő 
elteltével veszik birtokba a területeket, a víz azonban azonnal játé-
kos, változatos reflexív felületekkel tölti meg a tereket. Megjelenik 
a víz medencékben, szökőkútból árad és a Westendből már meg-
ismert vízesés is visszaköszön az irodaépületben. Az állandó moz-
gásban lévő vízfelületek szimbolizálják világunk nyugtalan dina-
mikáját, s egyben azt az oázist is, amelyből a termékenység – 21. 
századi értelemben – a gazdasági növekedés táplálkozik.

Az Agora Tower és az Agora Hub irodaház-együttessel 
a tervezők olyan gondosan és megfontoltan kialakított vá-
rosrész-szövetet alakítottak ki, amely valóban a város, a vá-
rosrész javára tudta fordítani az ingatlanfejlesztési terveket, 
minden apró mozzanatában kihasználva és felülírva a kör-
nyezet adta behatárolt lehetőségeket. 

Az Agora Tower és az Agora Hub irodaház-együttessel  
a tervezők egy gondosan és megfontoltan kialakított város-

rész-szövetet alakítottak ki, amely valóban a város, a városrész 
javára tudta fordítani az ingatlanfejlesztési terveket.
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  A három szárnyból álló épületkomp-
lexum hasábjai ki- és behorpadnak, 
hogy a dinamikus tömegalakítás 
megtörje a szigorú, monoton funkciót

  A könnyedség és átláthatóság  
jegyében az építészek lebontották  
az épületek tömegét és a zónákra, 
szekciókra osztott területekkel egy 
épületcsaládot alakítottak ki, hogy 
elkerüljék a nyomasztó, masszív 
térhatást
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  A Hub színvilága harmonizál a torony 
(Tower) csillogó, bronzarany ragyogá-
sával, ám egy visszafogottabb, 
melegebb árnyalat használatával
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A funkcionálisan modern külső mellett 
a design is fontos volt: az épület egy 
finoman strukturált 3D-s Alpolic  
A2 alumínium kompozit burkolat borítja

113



  A zöld fal mellett a Westendből  
már megismert vízesés is visszaköszön 
az irodaépületben

  Az épületet számos okosiroda-funk-
cióval is ellátták (pl. high-tech 
beléptető és tárgyalófoglaló rendszer, 
intelligens parkoló), valamint speciális 
szolgáltatásokat is nyújt (pl. concierge 
és közösségi kerékpár)

  A fejlesztéssel egyidejűleg kialakí-
tott körforgalmak, a metróállomás  
bekapcsolása a munkába járók 
kényelmét szolgálja, ahogy a süllyesz-
tett behajtás is az épületkomplexum 
parkolójába

114



Nettó terület: 
TER EPSZINT ALATT 3  
GAR ÁZSSZINT: 24576 M2
TER EPSZINT FELETT FSZT.  
+8 EM.: 34438 M2
TETŐTER ASZ: 1824 M2
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Már a tervezéskor kiemelt cél volt, hogy egy 
emberközpontú közösségi tér valósuljon meg, ahol 
a szabadidő eltöltéséhez is ideálisak a körülmé-
nyek. Az irodaházak közötti tereken üzletek, 
kávézók, éttermek sorakoznak.
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