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AGORA BUDAPEST

Építész tervezők: FLORIAN FROTSCHER, 

JUSTIN R ANDLE 

– MAKE ARCHITECTS 

KISS GÁBOR, SZABÓ TAMÁS JÁNOS DLA 

– FINTA ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Szerző: UHL GABRIELLA | Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

Toronyiránt

Ha lokális kontextusban értelmezzük a budapesti urbanisztikai irányokat is leképező 
átváltozásokat, akkor vitathatatlan a Váci út vezető szerepe, amely már néhány évvel a 
rendszerváltás után ingatlanfejlesztéseiben újrafogalmazta, felülírta a munka és a munkahely 
viszonyának hagyományos jelentését. 
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A Váci út – Róbert Károly körút találkozá-

sa, a beletorkoló Árpád híddal, forgalmas és 

érzékeny (közlekedési) csomópont, amely-

nek megújulása, átalakulása városfejleszté-

si és városépítészeti vitáktól övezve már évtizedek óta zajlik. 

Merész álmok és csonka meg valósulások színtere a térség , 

ahová a MAK E Architects  és mag yar partnere, a Finta és 

Társai Építész Stúdió Kft. á lmodta az új városléptékű Ago-

rát. Nem ismeretlen a terep Finta József számára, hiszen két 

évtizeddel korábban (1997) adták át a tervei szerint épült 

OR FK-BR FK központot, szinte átel lenben az Agora Buda-

pesttel. (Valamint ide tervezték a Raiffeisen-székházat, 

amely végül az Agora Towerbe költözött.) Magasház-kísér-

letekkel terhelt terület ez (OR FK-BR FK központ, Mag yar 

Államkincstár Nyugdíjfolyósító: eg ykori SZOT székház, 

1973, tervező: Dúl Dezső), amelyen a hatvanas évek építé-

szete is nyomot hag yott, hog y még elvétve a régi munkáske-

rület építészeti emlékeiből is megmutasson valamit. 

Ez az a környezet, ahová a nemzetközi építész iro-

da és mag yar partnere ismét eg y erős jelképet helyezett el, a 

kimagasló és bronzarany csi l logásával kivilágló irodatorony-

nyal. A folyamatosan beépülő, szűkülő, immár zsúfolttá vált 

csomóponti teret úg y ig yekeztek megnövelni, hog y a hely-

színi félmúlti tradícióhoz igazodva felfelé terjeszkedtek, s 

eg y újabb torony-irodaház komplexumot terveztek-építettek 

Az Agora Budapest a Váci út felé 
védőbástyaként magasodik fel, míg 
a sugaras elrendezésű, alacsonyabb 
hátsó traktus karéjosan védelmez, 
csendesebb, félig zárt teret képezve

A folyamatosan 
beépülő, szűkülő 
immár zsúfolttá 
vált csomóponti 
teret úgy igyekez-
tek megnövelni, 
hogy helyszíni 
félmúlti tradícióhoz 
igazodva a 
beruházók felfelé 
terjeszkednek

a Váci út e szakaszára, amely ref lektál az irodaház-építészet 

közel ötvenéves budapesti történetére, valamint a gazdasá-

gi-urbanisztikai változásokból fakadó funkcionális megúju-

lásra is. Az épület tömbje eg yszerre keretez és kitárul. Az 

eddigi építési szakaszban elkészült Agora Tower a Váci út 

felé védőbástyaként magasodik fel, míg a sugaras elrendezé-

sű, a lacsonyabb hátsó traktus karéjosan védelmez, csende-

sebb, félig zárt teret képezve, helyet ad igényes zöldfelület 

kialakítására, amelyre a rendkívül forgalmas csomópontnak 

nag yon nag y szüksége van. Az épülettömeg fokozatos lebon-

tásából és a magasabb és alacsonyabb tömbök teraszos össze-

kötéséből fakadó térélmény megmutatja, hog y eg y iroda-

ház is képes a környezetéhez alkalmazkodni, szervesülni. Az 

„épületcsaládot” a játékos, megtört tömegalakítás jel lemzi, 

amely gondoskodik arról, hog y impozáns méretei el lenére ne 

eg y fenyegető monstrum, hanem változatos, izgalmas épü-

leteg yüttesnek mutassa magát. Meghatározó tömegalakító és 

látványelem, valamint a megfelelő természetes bevilágított-

ságot is biztosítja az a különleges égetett technikával készült 

üvegfelület, amely kívülről az aranyló hatást adja, s amely 

belső szürke rétegével a beáramló napfényt szűri.

Az összeszerelhető, elemes homlokzat nag yban 

hozzájárult ahhoz, hog y az épületeg yüttes méreteihez képest 

viszonylag hamar elkészült. A tervezett kerámia homlokzati 

elemek helyett, az eredeti elképzeléshez igazodva, markáns, 
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Egy munkapláza nemcsak kellemes, 
világos irodahelyiségeket biztosít a 
„dolgozóknak”, de minőségi étkezésre, 
sportolásra, vásárlásra és szórakozásra 
is lehetőséget biztosít 

› A 21. század munkahelye 
valósul meg az Agora 
Tower és az Agora-projekt 
fejlesztéseiben

   A zöld fal a maga 
módján igyekszik pótolni 
a városiasodás következ-
tében jórészt eltakarított 
flórát és faunát

Az épülettömeg fokozatos 
lebontásából és a magasabb 
és alacsonyabb tömbök teraszos 
összekötéséből fakadó 
térélmény megmutatja, hogy 
egy irodaház is képes a 
környezetéhez alkalmazkodni.

az ipari környezethez i l leszkedő alumíniumlemez jelenik 

meg az épület felületén.

Az épületek letisztult külső formája a bel-

ső terekben nag yfokú rugalmasságot biztosít a különbö-

ző funkciójú és igény ű irodák kia lakítására . A 21. század 

munkahelye va lósul meg az Agora Tower és az Agora-pro-

jekt fejlesztéseiben: a munkapláza , amely nemcsak f lexibi-

l is , kel lemes, vi lágos irodahelyiségeket biztosít a „dolgo-

zóknak ”, hanem a szabadidejüket is birtokba veszi, amikor 

minőségi étkezés, sportolás , vásárlás , szórakozás, üg yinté-

zés lehetőségét is k ínálja az épület-komplexumban. Maga a 

HÁ Z reprezentá lja azt a kortárs munkafogalmat, amely a 

szabadidő és munka közötti határt ig yekszik teljes egészé-

ben elmosni, a munkahelyet élmények kel tel i , közösség for-

máló erővel bíró térbe helyezni.

Az Agora Budapest városléptékű tereiben az 

emberközpontú tervezői szemlélet találkozik a munkaválla-

ló fókuszú igénnyel, eg y olyan nemzetközi viszonylatban is 

meghatározó épületeg yüttes / új városközpont van születő-

ben, amely a városrész arculatát évtizedekre meghatározza, 

újragondolt köztereivel a legmagasabb szinten szolgálja az 

ott dolgozók és a környék lakóinak igényeit.

›
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AGOR A BUDAPEST TOWER ÉS HUB ÉPÜLET 

Tervezés és megvalósítás éve: 2017/2020

Agora Tower épület: 

Office és retail együtt: 32 126 m2

Tower és metrókijárat terepszint alatti terület 

együtt: 21 573 m2

Terepszint feletti GBA: 40 345 m2 

+ tetőteraszok: 1870 m2

Agora Hub: 

Office és retail együtt: 32 608 m2

HUB terepszint alatti terület: 26 856 m2

Terepszint feletti GBA: 39 157 m2

+ tetőteraszok: 1812 m2

Koncepcióterv: FLORIAN FROTSCHER, 

JUSTIN R ANDLE (MAKE ARCHITECTS)

Engedélyezési, kiviteli tervek: 

FINTA ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Felelős építész tervező: KISS GÁ BOR, 

SZA BÓ TAMÁS JÁNOS DLA 

(FINTA ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.)

Építész tervezők: GÁ L BENCE, LŐCZI GERGŐ, 

TÓTH ZOLTÁN

Belsőépítész tervező: KULCSÁR ZOLTÁN, 

TÓTH PETR A, GÁ L-MÓZES ANETT

Munkatársak: SAR A A LIAKBAR I, 

E. CSÍZI MÁRIA, ERŐSNÉ HONTI MARIANN, 

HECK ENAST GÁ BOR, JENEI LÍVIA, 

K ALMÁR GYÖNGYI, KELLER-MÁRKU JUDIT, 

KUTYIFA ÁGNES, PECZE ANNA

Környezetrendezés: STEFFLER ISTVÁN, 

BÁR ÁN Y BOR BÁ LA (GARTEN SÚDIÓ KFT.)

Beruházó: HB REAVIS INGATLANFEJLESZTŐ ALAP

Helyadatok: 1138 BUDAPEST, 

VÁCI ÚT 116-118. (TOW ER)

1138 BUDAPEST, ESZTERGOMI ÚT 31-43. 

(HUB)

Az épületek letisztult külső formája a 
belső terekben nagyfokú rugalmasságot 
biztosít a különböző funkciójú és igényű 
irodák kialakítására

A játékos, megtört tömegalakí-
tás gondoskodik arról, hogy – 
impozáns méretei ellenére – az 
épületcsalád ne egy fenyegető 
monstrumnak, hanem változa-
tos, izgalmas épületegyüttesnek 
mutassa magát


