
WHERE TALENT AND
       FUTURE MEET IN
   DEBRECEN

www.forestoffices.hu



Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, és mint új üzleti-gazdasági központ 
jelentős szerepet játszik a szolgáltatóiparban is. Debrecen a legnagyobb Tier-2 BSC lokáció 

számos nagy múltú céggel és tapasztalt munkavállalóval.

Debrecen a régió gazdasági, közlekedési, oktatási és kulturális központja: közúton, vasúton és – a 

Debreceni Nemzetközi Repülőtérnek köszönhetően - légi úton is elérhető. Példátlan gazdasági fejlődése 

mellett azonban megőrizte emberközpontúságát, természetközeliségét és élhetőségét; szolgáltatásait 

pedig megfizethető áron kínálja partnereinek.

Debrecen is the second largest city in Hungary and has a significant role in the nation’s business services 
industry. Debrecen is the largest Tier-2 BSC location, with many companies with a long history, experienced 

employees in many fields in the sector.

As a major cultural, educational and economic centre of Eastern Hungary, the city offers accessibility by motorway 

and rail, while the international airport operates regular flights to various destinations from Debrecen. In addition to 

this, the city provides a good combination of a dynamically evolving economic life and a liveable environment at 

affordable prices.

LOKÁCIÓ • LOCATION
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Campus Uszoda
Swimming arena

Posta
Post office

ATM
ATM

Sport pálya
Sport facility

Gyógyszertár
Pharmacy

Parkoló
Parking

Busz
Bus

Étterem
Restaurant

Villamos
Tram

Szállás
Hotel

Élelmiszerbolt
Grocery Store

Nagyerdei krt.

BUDAPEST

DEBRECEN
REPÜLŐTÉR
AIRPORT

DEBRECEN
NAGYÁLLOMÁS
TRAIN STATION

DEBRECEN
BUSZÁLLOMÁS
BUS STATION139 min

vonattal
by train

219 km
autóval
by car

10 min 12 min 16 min

DEBRECEN

AGGLOMERÁCIÓ
AGGLOMERATION

HAJDÚ-BIHAR

Népesség • Population

Terület • Area

Felsőoktatásban tanulók • University students

Támogatottság • Aid intensity in the EU

960 000

6 900 km2

54 000

> 50%

Népesség • Population

Terület • Area

Felsőoktatásban tanulók • University students

Támogatottság • Aid intensity in the EU

208 000

461 km2

29 500

> 50%



Az A kategóriás Forest Offices Debrecen modern megjelenésével és kivételes 
műszaki tartalmával Debrecen új üzleti központjának meghatározó szereplője.

Az irodaház környezetbarát, energiahatékony építészeti és gépészeti megoldásokkal, 

világos belső terekkel, zöldtetővel rendelkezik, amely révén kiérdemelte a rangos nemzetközi 

LEED Gold minősítést.

Az épületkomplexum 3 szárnyra tagozódik, összesen 22 000 négyzetméteres irodaterülete 

6 szinten kínál flexibilisen tagolható helyiségeket. A bérelhető területek végleges kialakítása 

a bérlő által meghatározott igény szerint történik, lehetőséget hagyva a számunkra ideális 

munkakörnyezet megvalósítására.

A tervezés során nagy hangsúlyt kapott az ott dolgozók komfortjának biztosítása: a közös területeken 

található organikus növényfal, a nyitható ablakok, az étterem, a kávézó, a kiváló levegőztető rendszer 

mellett a mélygarázsban kialakításra kerültek kerékpártárolók, és zuhanyzóval is rendelkező öltözők.

Az irodaház elhelyezkedése impozáns: a város parkos, erdős pihenőövezete mindössze néhány perc 

sétára található.

Forest Offices Debrecen, the A category office building has an extravagant image with state of the 
art technical specification, making it a key player in the new business centre of Debrecen.

The office building has environmentally friendly, energy-efficient architectural and mechanical solutions, bright 

interiors and a green rooftop. Thanks to all these it has earned the prestigious international LEED Gold certification.

The building complex is divided into 3 wings with ground floor + 5 floors with a total of 22 000 square metres 

flexibly dividable office spaces. The final design of the leasable areas is done according to the needs defined by 

the tenant, leaving the opportunity to realize an ideal working environment.

During planning, great emphasis was placed on ensuring the comfort of the people working here: organic plant walls in the 

common areas, openable windows, restaurant, café, excellent ventilation system, bicycle storage and changing rooms with showers.

The location of the office building is impressive: the city’s park, wooded recreation area is just a few minutes walk away.

IRODÁK • OFFICES



ÉPÜLET JELLEMZŐI
BUILDING AMENITIES

10 percre
a városközponttól

10 minutes from downtown

Földszint
és további 5 emelet

Ground floor + 5 floors

Impresszív
belmagasság

Impressive clear height

Karakteres
megjelenés

Charismatic architectural solutions

Hatékony,
rugalmas irodatér

Efficient, flexible floorplates

Panorámás
tetőterasz

Panoramic rooftop

LEED Gold
minősítés

LEED Gold certification

22 000 m2 
teljes bérelhető terület

GLA: 22 000 sq m

Nyitott,
világos terek

Open areas with natural light

Multifunkciós
közösségi terek

Multifunctional social areas



ALAPRAJZOK • 
FLOOR PLANS

Iroda bérleményi területek
Office areas to lease

Kereskedelmi bérleményi területek
Retail areas to lease

Közös területek, vizes blokkok
Common areas, sanitary blocks

Étterem
Restaurant

FÖLDSZINT
GROUND FLOOR F

Földszint • Ground floor 4 580 m2

Összesen

24 183 m2

bruttó bérbe adható terület.

24 183 sq m
gross leasable area (GLA)



EMELETEK
FLOORS 5

5TH

4TH

3RD

2ND

1ST

GR

Első emelet •
Második emelet •

Harmadik emelet •
Negyedik emelet •

Ötödik emelet •

1st floor

2nd floor

3rd floor

4th floor

5th floor

4 694 m2

4 676 m2

4 691 m2

3 552 m2

1 990 m2

Iroda bérleményi területek
Office areas to lease

Közös területek, vizes blokkok
Common areas, sanitary blocks



PARAMÉTEREK • 
SPECIFICATIONS

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ
STANDARD SPECIFICATION

CHECK-CIRCLE Álpadló, álmennyezet • Raised floors, suspended ceilings

CHECK-CIRCLE 3,00 m tiszta belmagasság • 3.00 m clear height in office areas

CHECK-CIRCLE 4 csöves fan-coil rendszer • 4-pipe fan-coil HVAC

CHECK-CIRCLE 10 nagy kapacitású lift • 10 high capacity elevators

CHECK-CIRCLE 8 m2 per fő ültetési sűrűség • High density ratio of 1 employee per 8 sq. m

CHECK-CIRCLE Magas benapozottság • Excellent daylight access

CHECK-CIRCLE Intelligens Épület Vezérlés (BMS) • Intelligent Building Management System (BMS)

CHECK-CIRCLE Két különálló elektromos betáplálás • Two independent sources of energy input

CHECK-CIRCLE 24/7 állandó biztonsági és üzemeltetési szolgálat • 24/7 operation, security and FM on site

CHECK-CIRCLE Zárt hálózatú kamerarendszer • Closed-circuit television system (CCTV)

CHECK-CIRCLE Mesterkulcs rendszer a bejáratokhoz és a liftekhez • Master Key System at the entrances and in elevators

CHECK-CIRCLE Kerékpáros tároló és zuhanyzó • Bicycle storage with shower facility



FENNTARTHATÓSÁG
SUSTAINABILITY

A Forest Offices Debrecen az első irodaház Magyarországon, mely Budapesten kívüli helyszínen megszerezte 
a LEED Gold minősítést, egyben az első itthoni új irodaház is, amely minősítése már a legszigorúbb előírásnak 

megfelelő LEED 4-es rendszer keretein belül zajlott. 

Forest Offices Debrecen is the first office building in Hungary to obtain LEED Gold certification at a location outside 
Budapest, as well as the first new office building in Hungary, which has already been certified within the framework of 

the LEED 4 system that meets the strictest regulations.

Kerékpártárolók bérlők és 
vendégeik számára, 

öltözők és zuhanyzók

Bicycle racks for tenants and 
guests, changing rooms with 

showers

Fenntartható 
irányelvek

Sustainable guidelines 
for building operation 

and for tenants

Víztakarékos megoldások

Water efficient fixtures

Intelligens 
épületüzemeltetési 

rendszer

Intelligent building 
management system

Zöldtető és teraszok

Green roofs with 
terraces

Környezetbarát anyagok

Environment-friendly 
materials

Elektromos autó töltő

Electric vehicle 
charging stations

Nyitható ablakok

Openable windows

Egyedi fogyasztásmérők 
a bérlői területeken beleértve 

a hőmennyiség mérőket

Individual energy meters on 
tenant premises including 

heating and cooling loads

Szelektív hulladékgyűjtés

Selective waste handling





Az irodaház bérleményei a konkrét bérlői igények alapján kerülnek megtervezésre. Az irodaház alkalmas nagy alapterületű, akár open-space irodák elhelyezésére, vagy középfolyosós 

elrendezésű kisiroda csoportok kialakítására is. A bérleményi területekhez minden lépcsőházi mag közelében tartozik egy szinti mosdóblokk, mindkét nem számára és akadálymentes mosdó is. A 

bérleményi területeken lehetőség van, igény szerint további mosdóblokkok, teakonyhák, vagy egyéb kizárólagos használatú helyiségek kialakítására.

The leased area of the office building are designed based on the specific needs of the tenants. The office building is suitable for large, open-space offices or small office groups with a central 

corridor. The leased areas have restrooms and accessible toilets near each stairwell core on each level. In the leased areas, it is possible to create additional restrooms, kitchenettes or other 

exclusive spaces on request.

Standard fit out kialakítás rövidített műszaki tartalma · Shortened standard fit out details:

BELSŐÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS · INTERIOR DESIGN:

 CHECK-CIRCLE szerelt válaszfalak • Dry partition walls

 CHECK-CIRCLE szerelt álmennyezetek • Assembled suspended ceiling

 CHECK-CIRCLE álpadlók • Raised floors

 CHECK-CIRCLE belső ajtók • Internal doors

 CHECK-CIRCLE glettelés • Plastering

 CHECK-CIRCLE belső festés oldalfalon • Interior painting on the side wall

 CHECK-CIRCLE meleg padlóburkolat • Carpets and laminate flooring

 CHECK-CIRCLE hideg padló- és falburkolat • Hard finishes

 CHECK-CIRCLE beépített bútor • Built-in furniture

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIALAKÍTÁS · BUILDING ELECTRICITY:

 CHECK-CIRCLE energiaellátás • Energy supply

 CHECK-CIRCLE erősáramú végpontok • High-voltage terminal nodes

 CHECK-CIRCLE normál világítás • General lights

 CHECK-CIRCLE biztonsági világítás • Safety lights

 CHECK-CIRCLE földelés, villámvédelem, zavarvédelem • Earthing, lightning protection and electromagnetic

compatibility protection

 CHECK-CIRCLE túlfeszültség védelmi rendszer • Overvoltage protection system

 CHECK-CIRCLE távközlési kapcsolatok • Telecommunication connections

 CHECK-CIRCLE vagyonvédelem • CCTV

 CHECK-CIRCLE tűzjelzés • Fire alarm

Részletesebb 
információért, kérjük 

vegye fel velünk 
a kapcsolatot!

For further information, 
please contact us!

MINDEN ESETBEN EXTRA FIT OUT-NAK MINŐSÜLNEK AZ ALÁBBIAK · IN ALL CASES, THE FOLLOWING ARE CONSIDERED AS EXTRA FIT OUT:

 CHECK-CIRCLE belső üvegfalak, üvegajtók • interior glass walls, glass doors

 CHECK-CIRCLE mobil válaszfalak • mobile partitions

 CHECK-CIRCLE gyengeáramú rendszerek vezetékelése • wiring of low-voltage systems

 CHECK-CIRCLE további egyedi bérlői igények • additional individual tenant needs

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁS · BUILDING ENGINEERING: 

 CHECK-CIRCLE fűtés – hűtés – szellőzés •  Heating - cooling – ventilation

 CHECK-CIRCLE hő- és füstelvezetés • Heat and smoke control

A standard fit out kiépítését a bérleti díj tartalmazza. The construction of a standard fit out is included in the rent.



A GTC Csoport vezető ingatlanbefektető és -fejlesztő, amely közép- és kelet-európai fővárosok 
fejlesztésére összpontosít. 
The GTC Group is a leading real estate investor and developer focusing on developments in capital 
cities in Central and Eastern Europe. 

A 2000-ben, a varsói Globe Trade Centre S.A. tagjaként alapított GTC Magyarország a hazai 
ingatlanpiac meghatározó szereplője. Bérlőivel és üzleti partnereivel hosszú távú, elkötelezett 
együttműködésre törekszik, amely minden résztvevő számára értéket teremt.
Established in 2000, as a member of the Globe Trade Centre S.A. in Warsaw, GTC Hungary is a key 
player in the domestic real estate market. It strives for long-term, committed cooperation with its 
tenants and business partners, which creates value for all participants.

A GTC Csoport számottevő fejlesztési tapasztalattal bír, kb. 1,2 millió m2  bruttó kereskedelmi 
terület fejlesztésével. Jelenlegi aktív ingatlanportfóliójában 48 kereskedelmi ingatlant kezel, amely 
közel 753 ezer m2 bérbeadható irodai és kiskereskedelmi területet foglal magába.
The GTC Group has a massive development experience with approx. 1.2 million m2 of gross 
commercial space developed. Currently actively managing a commercial real estate portfolio of 
48 commercial buildings providing nearly  753 ths. m2 of lettable office and retail space.

Az ingatlanok 83%-a zöld minősítéssel rendelkezik.
83% of the completed assets have green certifications.

Jelenleg 37 000 m2 folyamatban lévő fejlesztése van és további 288 000 m2 a tervezési 
szakaszában.
A development pipeline focused on offices with 37,000 m2 under development and additional 
288,000 m2 in the planning stage.

Fejlesztő, aki elkötelezett a 
legjobb irodai megoldások 
biztosítása mellett.

Developer with a 
commitment to provide 
the best work solutions.



4 Tüzér Street, Debrecen H-4028
+36 1 412 3680

leasing@gtc.hu 
www.forestoffices.hu
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