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1

2015. október 20.
Beck Ottó
K&H Bank – Épületüzemeltetési f őosztályvezet ő



Az épületek adatai

teljes alapterület: 76 000 négyzetméter

,K’ épület: 54 000 négyzetméter

,H’ épület: 22 000 négyzetméter
mintegy 2 500 kolléga

„K” épület „H” épület
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Az épület adatai
Az épület legszebb része az étteremnek és a 

panorámaterasznak  is helyet adó 7. emelet,

1 600 személy kiszolgálására alkalmas konyha,

56 db teakonyha,

3 db büfé,

zuhanyzók, mozgáskorlátozott mosdók zuhanyzók, mozgáskorlátozott mosdók 

minden emeleten,

72 db telefonfülke magánbeszélgetésekhez,

92 db tárgyaló, számos videokonferencia 

lehetőség, kreatív szoba, könyvtár szoba,

150 fős konferenciaterem,

évi 19 000 vendég,

családbarát iroda,

autómosó,

orvosi szakrendel ők.
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LEED Gold

Barnamez ős beruházás, volt 
vasúti pályaudvar területén,

parkolás kizárólag 
mélygarázsban, környezet 
megújítása, közpark létrehozása.

Extenzív és intenzív tet őkertek, Extenzív és intenzív tet őkertek, 
zöld teraszok, es ővíz gyűjtése és 
felhasználása öntözési célból. 
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LEED Gold

Minősített víztakarékos 
szaniterek, hálózati 
vízfelhasználás csökkentése 50 
%-kal.

Esővíz gyűjtés öntözéshez.

Hőszivattyús h űtés-fűtés, amely Hőszivattyús h űtés-fűtés, amely 
a Duna kavicságyába fúrt 
három kúttal a Duna vizét 
használja fel.

Direkt h űtés Duna vízzel. 

Télen -13 °C fok felett nincs 
szükség gáz felhasználásra 
fűtési célokból.
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LEED Gold

Hűtő-fűtő álmennyezet, 
Közép-Európában 
egyedülálló méretekben.
Korábbi épületekhez 
képest 35 %-kal 
alacsonyabb 
energiafelhasználás.energiafelhasználás.
Automatizált 
épületfelügyelet, több mint 
22 000 adatpont.
Az épület éjszakai 
fényszennyezésének 
minimalizálása.

A LEED arany fokozatú min ősítés mellett a fejlesztés elnyerte a Magyar épít őipari
kamara nívódíját is.
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LEED Gold

100%-ban akadálymentes 
közlekedés. 
Bútorok, berendezési tárgyak 
újrahasznosított anyagokból, 
500 km-en belüli gyártótól.
A teljes épület vonatkozásában 
60 % az újrahasznosított 

A LEED arany fokozatú min ősítés mellett a fejlesztés
elnyerte a Magyar épít őipari kamara nívódíját is.

60 % az újrahasznosított 
anyagok aránya.
Teljes szelektív 
hulladékgy űjtés.
Mélygarázsban autómosó 
100%-ban újrahasznosított víz 
felhasználásával.
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Bankfiók

A magyarországi pénzügyi szektorban 
egyedülálló fióki kialakítás.
Az ügyfél és a tanácsadó egyenl ő felek, 
partnerek.
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Kerékpárosbarát munkahely

Projekt el őtt felmérések:
kollégák 10 %-a járna kerékpárral, ha lenne
infrastruktúra, de csak 1 % jár ténylegesen.

Zuhanyzókkal ellátott kerékpáros öltöz ők.Zuhanyzókkal ellátott kerékpáros öltöz ők.
Irodaszintenként további 4-4 db 
zuhanyzóhelyiség.
Kampány a kerékpáros munkába járásért.

Eredmény:
divatos lett a kerékpározás,
több mint 10 % jár rendszeresen kerékpárral,
háromszorosára kellett fejleszteni az
eredetileg tervezett kerékpáros infrastruktúrát.
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100 %-os min őséget a takarításban nehéz elérni.

teljesen elégedett ügyfél nincs
költséghatékonyság
szolgáltatás mindenki által látható

Takarítás megrendelői 
elvárások 

mennyiség vagy minőség?
művelet vagy eredmény?

Válasz: mindkettő
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takarító személyzet alapvet ő képzettsége, motiválása

szolgáltató részér ől min őségellen őr a helyszínen
szúrópróbaszerűen
bizonyos alapterület fölött folyamatosan

Takarítás megrendelői 
elvárások 

minimális takarítói létszám el őírása (kártyaadatok)
irodai m űvelet elvégzésének ellen őrzése (jelenlét ellen őrzése)
mélygarázsban takarítási terv ellen őrzése
mintavétel alapú közös min őség ellen őrzés
legyen a szolgáltató proaktív
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Így köszöntöttük a MÜPA-t.
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Így köszöntöttük a MÜPA-t.
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Köszönöm a figyelmet!

K&H Székház LEED

Köszönöm a figyelmet!

Beck Ottó 
K&H Bank - Épületüzemeltetési f őosztályvezet ő
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