
A NEXON Magyarország új székházát magassága és tömege monumentálissá, 
a színkontraszttal megerősített különleges szalagmotívumai dinamikussá va-
rázsolják. Mindez teljes harmóniában áll mérsékelt szín- és formavilágával, így 
összességében visszafogottság és letisztultság jellemzi. A szomszédos alacso-
nyabb épületek felé kisebb szintszámú tömeggel csatlakozik. Tervezési szem-
pont volt a különböző igényekhez könnyen igazodó alaprajz.
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Laudáció

A NEXON 2000 Kft. új magyarországi szék-
háza a Váci út és Juta utca sarkán helyezkedik el, 
és ezzel kedvező, jelzőpontszerű városépítészeti 
szerepet tölt be. Közvetlen közelében egy, a Váci 
út túloldaláról induló, de bontásában félbemaradt 
vasúti felüljárócsonk ér véget, amelynek jövőbeli 
ötletes hasznosítására érvényes építési engedély-
lyel rendelkező terv is született. 

Maga az épület harmonikusan tagolt tömegével, 
változatos magasságával és szalagmotívumaival 
a tradicionális irodaházakkal szemben egyedi 
jellegű építészeti megoldást képvisel. Az 1. eme-
leten bériroda-blokk, ezt követően az 5. szintig  
a NEXON dolgozók munkahelyei, a 6–7. szinte-
ken pedig a vezetői munkahelyek lettek kialakít-
va. Az irodaépület hasznos alapterülete 5 700 m2, 
a pinceszinten garázzsal. A telekadottságok miatt 

a parkolók a Juta utcával párhuzamos keskeny és 
hosszúkás területsávra kerültek. A déli bejárat 
felett üveg előtető készült. A főépület tetején, va-
lamint három alacsonyabb épületszárnyon kel-
lemes kialakítású tetőteraszok vannak, amelyek 
a bent tartózkodók rekreációs igényeit szolgálják. 
Emellett az épület alaprajzi kialakítása a külön-
böző és változó igényekhez igazodik, így többek 
közt számos intim sarkot, beugrót is tartalmaz a 
kikapcsolódás és a négyszemközti megbeszélések 
számára. 

A NEXON irodaház nem csupán építészeti ér-
tékei miatt fontos, hanem a magyar vállalkozások 
számára is követendő, követhető példát mutat  
a minőség iránti elkötelezettség, az önállóság és 
az önbecsülés területein egyaránt.
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