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ZÖLD MEGOLDÁS AZ INGATLAN- 
FEJLESZTÉSBEN
Napjainkban a modern város- és ingatlanfejlesz-
tés egyik leginkább aktuális feladata a környezet-
tudatosság annak érdekében, hogy minél kisebb 
ökológiai lábnyomot hagyjunk magunk után úgy, 
hogy a végeredmény megfizethető árú ingatlan 
legyen, ugyanakkor a zöld koncepció megvalósu-
lása ne menjen a kényelem, a praktikum és a jó 
közérzet rovására. A nemzetközi trendek már itt-
hon is erősödnek, aminek kiváló példája az Alfa 
Group International magyarországi érdekeltsé-
gének egyik folyamatban lévő projektje, a Haller11 
néven futó fejlesztés. 

A lakóépületek, ipari, kereskedelmi, logisztikai 
célú ingatlanok fejlesztésével, létesítménygaz-
dálkodással, bérbeadással, asset management-
tel foglalkozó, osztrák cégcsoport a minden 
kényelmet kiszolgáló, energia- és környezettu-
datos, kényelmes és rugalmas életnek terepet 
kínáló, fiatalos, sok közösségi térrel ellátott la-
kóépület-komplexum létrehozásával ülteti át 
a gyakorlatba az egyedi, zöld megközelítésű 
koncepciót. A cégcsoport a projekt minden sza-
kaszában igyekezett a zöld megoldás mellett 

voksolni, és ez meg is mutatkozik az eredmé-
nyen – az új lakások mindegyike AA+ energia-
tanúsítvánnyal rendelkezik. 

Ez azonban még nem lenne elegendő a zöld 
koncepció megvalósulásához. Az adott fejlesz-
tésnél a  hűtési-fűtési rendszert napjaink leg-
korszerűbb környezetkímélő megoldásával, 
geotermikus hőszivattyú használatával oldják 
meg, amely korunk leghatékonyabb fűtési/hűté-
si megoldása. A kiépülő rendszer emellett olyan, 
hogy a környezettudatos lakók otthon is nyomon 
követhetik saját felhasználásukat, ami racionális 
energiahasználatra ösztönzi őket.

Budapest IX. kerületének Haller utcai területe 
korábban elavult ipari régió volt, ma már egyre 
több itt a modern irodaépület. Közel nyolcvan 
multinacionális cég működik a  körzetben, mo-
dern kulturális létesítmények, megújuló egész-
ségügyi infrastruktúra és több egyetem közel-
sége jellemzi a  kerületnek ezt a  dinamikusan 
fejlődő, kitűnő közlekedési adottságú részét. 

 „A terület megérett a következő fejlődési lépés-
re, a mai kor elvárásainak megfelelő, modern, zöld 

lakónegyedek megjelenésére” – mondta Klaus 
Hammer, az Alfa Haller Kft. gazdasági igazgatója. 

A tervezői koncepció ennek megfelelően zöld, 
modern és minden igényt kielégítő. A  jövendő-
beli lakók 66 különféle típusú, összesen 247 
darab (35 és 155 négyzetméter nagyságú) lakás 
közül választhatnak majd.  És ami a fiataloknak 
még kedvezőbbé teheti a vásárlást – a  lakások 
megvásárlásánál jár a CSOK is, a gyermekválla-
lás függvényében a 600 ezer és 10 millió forint 
közötti, vissza nem térítendő állami támogatás.

A cég
Közel húsz év alatt az Alfa Groupot többször ki-
tüntették a projektjeiért. Magyarországi érdekelt-
sége ingatlanfejlesztéssel, létesítménykezeléssel, 
bérbeadással és asset managementtel foglalko-
zik. Lakossági, ipari és logisztikai területen egya-
ránt vannak projektjei. Debütálása a Budapest 
VII. kerületében, a Gozsdu Udvar régiójában, 
a Király utcában volt, és az ottani szálloda máig 
sikeresen működik.


