
Átadták az Ericsson új székházát a 
Duna-parton
Hivatalosan is átadták az Ericsson új magyaror-
szági székházát a Duna-parton az Infopark szom-
szédságában. A 24 ezer négyzetméteres, LEED 
Gold minősítésű épületet.

A LEED a „Leadership in Energy and Environ-
mental Design” elnevezésű zöldépület minősítő 
rendszer rövidítése. Az Egyesült Államokban 
1998-ban fejlesztették ki, a rendszer tulajdonosa 
az US Green Building Council. A rendszert folya-
matosan fejlesztik, néhány évente aktualizálják, 
jelenleg a v4 változat érhető el.

A rendszert egyaránt lehet használni új épületek 
és meglévő épületek minősítésére vagy korszerűsí-
tési, felújítási projektek környezettudatosságának 
értékeléséhez (LEED for New Construction and 
Major Renovations, LEED-NC). Magán és köz-
célú (állami) épületek esetében is alkalmazható. 
Speciális alkalmazások és változatok használhatók 
a különböző rendeltetésű épületek értékeléséhez 
(pl.: iskolák, kereskedelmi épületek, egészségügyi 
épületek). De lehet külön minősíteni az épület 
tartószerkezetét és a külső határoló szerkezete-
ket (LEED for Core and Shell, LEED CS) vagy 
kereskedelmi egységek esetében a belső kialakí-
tást (LEED for Commercial Interior, LEED CI). 
Meglévő épületek tanúsítási rendszere a LEED EB 
(LEED Existing Buildings).

Fenntartható helyszín: az építési helyszínen a kör-
nyezeti kockázatok és hatások lehetséges csökkenté-
sét célozza. Kötelező elvárás, hogy az építési tevé-
kenység szennyező hatását csökkentsék, ugyanígy 
elvárás a helyi őshonos növények megőrzése, de a 
hősziget jelenség csökkentése, az esővízkezelés, va-
lamint kártevők méreg nélküli távoltartása is ebbe a 
kategóriába tartozik.

Vízhasználat hatékonysága: A teljes épületet tekint-
ve értékelik a belső és külső vízfelhasználást. Előny-
ben részesítik a vízfogyasztást csökkentő módszere-
ket, a vízfogyasztás mérése is fontos.

Energia és légkör: Ennek a szempontnak kiemelt je-
lentősége van. A teljes épület energiahatékonyságát, 
energiaigényét és energiaellátását, valamint a meg-
újuló energia felhasználást értékelik. Az előírt ener-
giahatékonyságnál (ASHRAE 90,1 szabványnál) 
legalább 10 %-kal jobb minőség az elvárt. Az ener-
getikai jellemzők mellett nagy hangsúlyt helyeznek 
az épületgépészeti rendszerek beszabályozására és 
ellenőrzésére. Külön pont jár a már működő épület 
ismételt beszabályozására. Az intelligens rendszerek 
alkalmazása szintén pontot ér.

Anyagok és erőforrások: A beépített energia mini-
malizálására, a teljes életciklus elemzés alapján a 
környezetre a legkisebb hatással bíró építőanyagok 
használatát és a hulladékok csökkentését értéke-
lik. Ennek keretében a hulladékok mennyiségének 
csökkentését, a szelektív gyűjtést, a felhasználható 
anyagok, szerkezetek, berendezések újrafelhasz-
nálásának lehetőségét is értékelik. A tervezés kellő 
rugalmassága is hozzájárulhat az épület fenntartha-
tóságához.
Belső környezet minősége: A belső levegő tisztasá-
gát, a kellemes hőmérsékletet, az inspiráló látványt, 
ideális fényviszonyokat és a zaj alacsony szintjét 
értékelik. Egy zöld épület kellemes belső környezete 
a használók egészségét védi, növeli a termelékenysé-
get, csökkenti a hiányzást, és az épület értéke is nő. 
A dohányzásmentes használat, a károsanyag-men-
tes beépített anyagok használata, a szabályozható 
belső hőmérséklet, és a legtöbb térben a természetes 
megvilágítás és a kilátás biztosítása előnyt jelent. 
Ugyanígy nagyon fontos a zajok elleni védelem a 
megfelelő belső komfort kialakításához.

Az értékelési szempontrendszernek megfelelően 
pontokat kap az épület. Az összesített pontokból 
alakul ki a minősítés. Mindegyik kategórián belül 
vannak választható és vannak kötelezően teljesí-
tendő elemek. A következő kategóriákban folyik a 
projekt értékelése:



Innovatív megoldások: Ebben a kategóriában a 
fenntartható tervezési stratégiák innovatív elemei 
vagy a piacra éppen most bevezetés alatt álló termé-
kek, megoldások kerülhetnek értékelésre. További 
pont jár, ha a tervező csapatban akkreditált LEED 
szakértő is dolgozik.
Regionális környezetvédelmi célok figyelembe 
vétele: Mivel sok környezetvédelmi probléma helyi 
jellegű, illetve regionálisan eltérő fontossággal 
bírnak az általános környezetvédelmi szempontok, 
ezért a speciális helyi, regionális problémák kezelé-
se – mint például közegészségügyi vagy a szociális 
helyzetből fakadó egyedi megoldások itt értékelhe-
tők.
Maga az értékelés három részből áll. Előzetes felül-
vizsgálatot folytatnak le a benyújtott dokumentáció 
alapján minden kategóriában (prerequisites). Ezt 
követően még lehet a dokumentációt továbbfejlesz-
teni. A végleges felülvizsgálat az esetleg kiegészített 
dokumentumok értékeléséből áll, amelynek ered-
ményeként a végső pontszámot közlik. A harmadik 
szakasz a fellebbezési szakasz, amikor a fellebbezés 
során benyújtott dokumentumokat értékelik.
Az elfogadott végleges pontok alapján kerül sor a 
minősítésre. Nem alkalmaznak súlyozást az egyes 
szempontok, pontok között. Egy épület összesen 
100 pontot kaphat, és további 10 pont kapható az 
Innováció kategóriában.
Arany minősítést 60 pont fölött kaphatja meg az 
épület.

Az irodaház falai között kapott helyet a cég egyik 
legnagyobb kutatás-fejlesztési központja, hazánk 
egyik legkorszerűbb szerverterme, valamint az 
Ericsson Garázs névre hallgató innovációs műhely.

Az új fejlesztéssel a rendszerváltás óta hazánkban 
működő cég – amely egyébként már 1911-ben is 
befektetett a magyar telekommunikációba – mun-
katársainak túlnyomó többsége végre egyetlen 
komplexumba költözhetett.
A Magyar Nobel-díjasok K+F Parkjának I. üte-
meként felépült ingatlan a legújabb high-tech 
megoldásoknak köszönhetően a jövő igényeinek 
is megfelel, a LEED Gold minősítése által pedig a 
legszigorúbb környezettudatossági követelmények-
nek is eleget tesz. Az Ericsson Ház befejezésével 
elkezdődhet a szomszédos telken a park második 
ütemének fejlesztése is.

A fejlesztő Wing a tervezésnél és az alapanyag 
használat során a helyi gyártású, valamint az 
újrahasznosított anyagokat részesítette előnyben. 
A környezettudatosság része az energiahatékony 
működés, amelybe többek között a tudatos vízhasz-
nálat, az optimalizált, környezettudatos és LED-es 
világítás, integrált árnyékoló rendszerek, valamint 
az energiatakarékos üzemeltetés is beletartozik.
Az épületben mintegy 1700 fő dolgozik, és nem 
számítva az 1000 négyzetméteres géptermet, nagy-
jából egy főre mintegy 12 négyzetméternyi terület 
jut, amely kifejezetten jónak számít. Az új munka-
helyi igényeknek megfelelően nagy alapterületű, 
nyitott irodaszintek jöttek létre, ahol az open space 
típusú terek a meghatározók.
A létesítményhez - a környékhez képest egyedül-
állóan sok helyet biztosítva - 500 parkoló tartozik 
négy mélygarázs szinten és 250 kerékpártároló. Az 
épület mélysége emiatt jelentős, hiszen 21 méter-
rel a föld alatt található a legalacsonyabb pontja, a 
földfelszín fölött pedig 29 méter magas a hateme-
letes központ. Az irodaházat 9 500 négyzetméter 
üvegfelület borítja, ennek nagy aránya miatt is 
különlegesnek számít a környezetében.



BMS rendszer rövid ismertetése:

• Autonóm rendszerek (önálló működés 
internet elérés nélkül is)
• Felhasználók kezelése: több szintű jogosult-
ság kezelése és funkciók biztosítása
• Minden beavatkozás rögzítése és visszake-
reshetősége
• Diagramok és riasztások
• Webes megjelenítés- adaptív mobilos appli-
kációval

A nagyteres helyiségek mellett csapatszobák, 
kollaborációs zónák, tárgyalók és telefonfülkék 
szegmentálják az irodaszinteket. Összesen harminc 
tárgyaló áll a dolgozók rendelkezésére, amelyek 
egy része nem foglalásos alapon működik, így ha 
spontán megbeszélésre kerülne sor, akkor is igény-
be lehet venni üres szobákat.

A szürke szín dominálta komplexum belső te-
rei roppant világosak, a rengeteg üvegfelületnek 
köszönhetően minden légies és könnyed, az egyes 
terek szinte egymásba folynak, a különböző funkci-
ók sem különülnek el élesen. A belső udvar egészen 
különleges, hiszen a második és az ötödik szinten 
hatalmas nyitott teraszok várják a dolgozókat, hogy 
relaxáljanak vagy itt folytassák a brainstormingot. 
A felső szinten a Dunára is pazar panoráma nyílik, 
ahol egyetlen pillantással megérthetjük, hogy miért 
is vonzó világváros Budapest.

A kisebb alrendszerek, mint a redőnyök automati-
kus vezérlése, a helyiségek zónaszabályozása vagy a 
jelenlét alapú indítása mind az energiahatékonysá-
got szolgálják.
Az épületfelügyelet biztosítja az alrendszerek 
energiahtékony,gazdaságos és teljesen automatikus 
működését.Az energiamérő rendszerek biztosítják a 
felhasznált eneregia visszaellenőrizhetőségét vala-
mint a távlati felhasználás tervezését. 
A hiba észlelése és elhárítása gyors, hatékon és 
rögtön célzottan a meghibásodás helyén végezhető 
a riasztások kiérékelésével.

Bővebben még olvashat erről az alábbi linken.

https://www.iasautomatika.hu/upload/letoltesinfo/
utf_8_ias_debrecen_irodah_c3_a1z.pdf

„Komplex, gyors és hatékony épületautomatika az energiahatékonyság 
jegyében”

A Leed Gold minősítés eléréséhez az általunk 
tervezett és kivitelezett épületautomatika 
rendszer is hozzájárult.

Az épületben a BMS rendszert Struxureware DDC 
rendszerrel valósítottuk meg,
Rendszer által megvalósított feladatok:

• Fűtés/hűtés szabályzás
• Légtechnikai rendszerek
• Vizesblokki és konyhai elszívások     
• KNX rendszer redőnyvezérlés megvalósításához
• Fogyasztásmérések

o Elektromos
o Víz felhasználás
o Hőmennyiségmérés

• Megszakítók; liftek; diesel aggregátorok felügye-
lete
• Egyedi helyiségszabályozások (~350db)
• Hő- és füstelvezető rendszer DDC-ről történő 
vezérlése
• ~ 3000 adatpont kezelése

https://www.iasautomatika.hu/upload/letoltesinfo/utf_8_ias_debrecen_irodah_c3_a1z.pdf
https://www.iasautomatika.hu/upload/letoltesinfo/utf_8_ias_debrecen_irodah_c3_a1z.pdf
https://www.iasautomatika.hu/se8000-sorozat
https://www.iasautomatika.hu/struxureware-felugyeleti-szoftver
https://www.iasautomatika.hu/struxureware-felugyeleti-szoftver
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