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Az irodamenedzsment 3 területe
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Kiválasztás Kialakítás Üzemeltetés
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Döntési pontok és mutatószámok új iroda kiválasztás során
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Kiválasztás Kialakítás Üzemeltetés
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Új iroda kiválasztás során egy cég vezetésének kardinális 
kérdésekben kell döntést hoznia
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Béreljünk vagy vásároljunk?

Költözünk vagy felújítunk?

Lokáció

Ki miben dönt a folyamat során? 

1.

2.

3.

5.

Hány négyzetméterre van szükségünk?4.

Mennyi pénzünk van erre? +1.
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A bérlés vs. vásárlás kérdésben alapvetően a cég stratégiája és így a 
tulajdonosi elvárások döntenek
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Béreljünk vagy vásároljunk?1.
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Amennyiben az iroda gépészete felavult, nem éri meg a felújításba 
belevágni
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Költözünk vagy felújítunk?2.
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Fontos szempont, hogy milyen szolgáltatások várunk el egy irodaháztól?

Forrás: http://blog.iroda.hu/irodapiaci-blog/mi-a-klnbsg-a-b-illetve-c-kategris-irodahz-kztt/1317547

Az A kategóriás bérirodaházak jellemzően minőségi felszereltséget és szolgáltatáscsomagot 
nyújtó, a legmagasabb igényeket kielégítő, első osztályú ingatlanok. Az A kategóriás épületeket a 
következők jellemzik: reprezentatív homlokzat, színvonalas szolgáltatás (étterem, biztonsági 
szolgálat), központi recepció, őrzött mélygarázs (vendégek részére is), rugalmas belső 
térkialakítás, álpadló és/vagy álmennyezet, kiépített számítógép-hálózat, korszerű légkezelés (pl. 
4-csöves hűtő-fűtő rendszer vagy hűtőgerendás légkondicionálás),tűzjelző rendszer.

A B kategóriás irodák jó minőségű új építésű vagy felújított, de a luxus irodáknál olcsóbb 
kivitelezésű, alacsonyabb szintű szolgáltatást nyújtó épületekben találhatók. A műszaki tartalom 
és a szolgáltatási csomag itt is magába foglalja a kiépített számítógépes- és telefonhálózatot, az 
irodaterek légkondicionálását, a mélygarázst és a biztonsági szolgálatot.

A C kategóriás épületek jellemzően elavult (de megfelelően karbantartott) ingatlanok, ahol nem 
jellemző a központi szolgáltatások vagy korszerű gépi berendezések (pl. gépi légcsere illetve 
légkondicionálás) megléte.

http://blog.iroda.hu/irodapiaci-blog/mi-a-klnbsg-a-b-illetve-c-kategris-irodahz-kztt/131754
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A lokáció meghatározása a felsővezetés feladata, de fontos a 
munkatársak igényeit is figyelembe venni
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Kocsival járok be és az IFUA-s parkolóban parkolok

Tömegközlekedek+Biciklivel

Tömegközlekedek

Kocsival járok és az utcán parkolok

Hogyan közelítjük meg?

Mennyi időt kell ingázással tölteni?

74

53

46

42

39

3

3

3

Lehessen jót enni, kávézni

Át is léphetnénk a folyón

Zöldben

Jó tömegközlekedésű helyen

Csakis Budán

Belvárosban

Ügyfelekhez közel

Jó parkolási lehetőségekkel

Hol legyen?
és mélygarázsban parkolok

Lokáció3.
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A bottom-up megbecsüljük a szükséges 

funkciók méretét egyesével

A top-down becsléssel iparági átlagokat 

használunk

A szükséges irodai kapacitásokat kétirányból is meg kell tervezni

Kapacitások felmérése Igények felmérése

Éves 

árbevétel

Tervezett létszám 10-12 nm

Munkaállomások

Tárgyalók, közösségi terek

Tároló kapacitások

Felsővezetői igények

Munkatársi kérdőív

Home office szokások

Hány négyzetméterre van szükségünk?4.
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Felmérési lehetőségek a szükséges irodaméret meghatározásához
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Tárgyalók havi kihasználtsága Home office szokások (kérdőív) 
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Havonta átlagosan az irodában dolgozók 

száma

3%

33%

29%

23%

12%

Jellemzően havonta 1 napot otthonról dolgozom

Mindig bemegyek az irodába, vagy ügyfélhez

Ritkán otthonról dolgozom

Több mint heti 1 napot otthonról dolgozom

Jellemzően heti 1 napot otthonról dolgozom
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Kisebb vállalatok esetében egyáltalán nem egyértelmű az iroda 
kiválasztásában kinek milyen szerepe van
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Menedzsment Munkavállalók

Tulajdonosok

Ki miben dönt a folyamat során? 5.
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A kiválasztás során használható mutatószámok
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1 főre jutó nm

Bérleti díj 

összetevői

Bérbeadási 

rate

Átlagos 

közlekedési 

idő változás

◼ 1 munkavállalóra jutó terület: munkaállomások száma/teljes 

irodaterület (nm)

◼ 1 munkaállomásra jutó négyzetméter: munkaállomások 

száma/munkaállomások területe (nm)

◼ Bruttó és nettó terület, effektív bérleti díj/nm

◼ Üzemeltetési költség/nm

◼ Parkolóhely díja

◼ Új irodaház esetében hány %-ban van már kiadva az adott irodaház

▪ 10 nm

▪ 5-6 nm

▪ 4 -25 euró

▪ 4-5 euró

▪ 90-120 euró

▪ 20% alatt: még van 

időnk

▪ 80% felett: 

biztosan megépül

▪ 30 min.◼ Hogyan fog változni az utazási ideje a munka vállalóknak?
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Döntési pontok és mutatószámok új iroda kialakítás során
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Kiválasztás Kialakítás Üzemeltetés
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Új iroda kialakításának felmerülő döntési pontok
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Egyterű vagy cellázott?

Mindenkinek van fix helye vagy clean desk koncepció?

Milyen közösségi terek legyenek?

Milyen szolgáltatásokat nyújtson az iroda a kollégák számára?

1.

2.

3.

5.

Mennyire kell haladnunk trendekkel? Employer branding?  4.

Milyen szolgáltatásokat nyújtson az iroda az ügyfelek számára?6.
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Példa: TransferWise
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A kialakítás során használható mutatószámok
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Mutató Definíció Ideális érték

Munkaállomások 

száma
A munkaállomások száma összesen és szobánként 15,3 m3/ fő

Tárgyalók száma Tárgyalók/projektmunkára alkalmas helyiségek száma

Tárgyalókban 

ülések száma
Az összes tárgyalóban lévő ülések száma

Munkaállomások 

aránya
A munkaállomások összterülete/összes bérelt terület

Tárgyaló területek 

aránya
A tárgyalók összterülete/összes bérelt terület

Produktív hányad (irodaterület + tárgyalóterület) / bérelt terület összesen

Hasznos területi 

arány

Hasznos terület/összes bérelt terület. (Hasznos terület: 

munkaállomások, tárgyalók, közösségi terek, raktár)
>80%

Desksharing

hányad 1

Amennyiben nincsenek fix munkahelyek, kérdés, hogy egy 

munkavállalóra hány asztal jut. Munkaállomások 

száma/munkavállalók száma

Desksharing

hányad 2

(Munkaállomások száma + tárgyalókban ülések száma)/ 

munkavállalók száma
1
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Döntési pontok és mutatószámok az iroda üzemeltetése során
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Kiválasztás Kialakítás Üzemeltetés
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Új iroda üzemeltetése során felmerülő döntési pontok
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Karbantartási munkák esetén bérlő és bérbeadó közötti 

felelősség-megosztás?

Kiszervezzük vagy bent tartsuk?

Irodaüzemeltetés éves keretek

1.

2.

3.
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Az üzemeltetés során használható mutatószámok
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Üzemeltetési 

költség / nm

Energia / nm

Takarítás / nm

1 munka-

állomásra jutó 

fenntartási 

költségek

◼ Az üzemeltetési költségek fedezik az irodaházakban az irodaházak 

általános költségeit, a „közös költséget”.

◼ Bérlemény havi áramfogyasztása / bérelt terület

◼ Bérlemény havi hűtés-fűtés díja/ bérelt terület

◼ Takarítás havi díja / bérelt terület

▪ A kategóriás, új 

építési irodaház 

esetében 4-5 

euró/nm/hó

▪ 0,5 euró/nm

▪ 1 euró/nm

▪ Nagyon nagy 

eltérések vannak 

jelenleg a piacon

▪ cca. 230-250 euró/

munkaállomás
◼ Havi összes fenntartási költség / munkaállomások száma




