
A korábban hosszú ideig üresen álló műemlék
épület revitalizációjánál a hosszú távú fenn-
tarthatóság biztosítása volt az ingatlanfejlesz-
tői cél. Az építészeti cél a meglévő épület
műemléki értékeinek védelme mellett annak
átpozicionálása palota-bérházból reprezen-
tatív szállodává. A 1880‒1882-ben épült ne-
oreneszánsz Feszty Adolf-bérház kiemelt érté-
ke a műemléki sgrafittós kapualjból megkö-
zelíthető loggiás belső udvar. Koncepciónk
lényege a történeti bérpalota belső udvará-
nak áthangolása, transzformációja. A szállo-
dai átrium mint lefedett tér új dimenzióba
került, közlekedési, vizuális, és esszenciális
központ is egyben. Az új karaktert az áttört
belső homlokzat és a könnyed üvegszerkezet
határozza meg. A belső udvar lefedése az
épület legfelső szintjén történik. A dekoratív
belső udvar nagyvonalú recepciós térként és
lobbyként működik, összekötve a bejáratot a
közlekedőkkel, befonva az attraktív történeti
architektúrát a szálló belső közlekedő tereibe.
Az új funkció egy 99 szobás, négycsillagos
szolgáltatást nyújtó hotel, a hozzá kapcso-
lódó reggeliző-étterem-bár szolgáltatással és
konferenciateremmel.

The real estate development goal was to en-
sure the long-term sustainability of the monu-
ment that had stood empty for a long time.
The architectural goal on the other hand, was
to protect the monument during its transfor-
mation from a mansion to a hotel. The high-
light of Adolf Feszty’s neo-Renaissance
building, built in 1880‒1882, is the interior co-
urtyard accessible through the sgrafitto-cove-
red gate. The now covered hotel atrium has
transformed into the visual and structural
center of the renovated building; the deco-
rative inner courtyard now serves as a recep-
tion and lobby area. The inner yard’s roof is
above the top floor of the building. The buil-
ding is now a 99-room, 4-star hotel, complete
with restaurants and conference rooms.

Hotel Moments 

1061 Budapest, Andrássy út 8.

architect

photo

Archi-kon Kft.

NAGY Csaba, PÓLUS Károly

NAGY Zsolt, BENEDEK Botond,
DÉRI Dániel, BATTA Miklós,

BÓDAY-BAGÓ Bernadett, VÁRHIDI Bence
építész 

BUJNOVSZKY Tamás
fotó

10/1 10/2 10/3

design
realization

tervezés: 2015
kivitelezés: 2016



A koncepció kialakításánál alapvető célunk volt
a kor követelményeinek megfelelő, ugyanakkor
a park eredeti szerkezetéhez igazodó kialakítás
létrehozása, valamint a Kossuth tér és környe-
zete térkapcsolatainak erősítése. Fontosnak tar-
tottuk az olyan kialakítás létrehozását, amely
elősegíti a közpark élettel való megtöltését, a
közösségi funkciók erősítését. A Rerrich Béla által
tervezett parkrésznek az iskola, illetve a reformá-
tus templom tengelyében lévő útjaihoz szerve-
sen kapcsolódik a kortárs építészeti eszközökkel
kialakított déli térrész. A közpark térkialakításával
az Üllői út felé „városiasodik”. A „közösségi tér”
fás, ligetes kialakításával, ülőfelületeivel, virág-
ágyásaival, kávézójával és teraszaival egy be-
fogadó, barátságos, maradásra ösztönző hely,
arányos térkínálattal. A tér többfunkciós, az aktív
közösségi életet szolgálja. A park zöldterületei
helyet nyújtanak, családok, baráti társaságok
piknikezésére. Szabadtéri koncertek, színi- és bá-
belőadások számára nyújt lehetőséget a sza-
badtéri színpad felállítására alkalmas fabur-
kolatos terület. A szoborpark kulturális progra-
mokhoz adhat hátteret. A tervezett pavilonépü-
let kávézója és a térhez kapcsolódó terasz a
közösségi élet megteremtésében játszik szere-
pet. A térburkolat figuráit Kondor Béla egy 1963-
as grafikájának motívumai ihlették. A burkolat
síkjában megjelenő emberfigurák finoman utal-
nak a városi létre és a tér közösségformáló sze-
repére. A tér déli szegletében helyezkedik el a
fő közlekedési irányból bevezető, a szegélyező
zöldfelület szélére feszített áttört pavilonépület,
amely fontos térképző elem, funkciójával és épí-
tészeti kialakításával meghatározó szerepet ját-
szik a tér hétköznapi közösségi életében.

When designing the concept, our basic goal
was to conform to the requirements of our time
while fitting into the original structure of the park,
and strengthening the spatial relationship bet-
ween Kossuth Square and its surroundings. We
thought it important to create a design that
would help to fill the park with life and to strengt-
hen its communal function. The park, designed
by Béla Rerrich, becomes more and more "ur-
banized" as we approach Üllői road. It has a
grope-like design with trees, seats, flower beds,
cafés and terraces, making it a welcoming, fri-
endly location with a proportional arrangement.
The multifunctional space was designed to
serve an active community life. The park's green
spaces were meant for picnics with family and
friends. Stages can be set up in the wood-cove-
red area, allowing for open-air concerts, theater
and puppet performances in the park. The
sculpture park can host a variety of cultural
programs. The cafeteria and the terrace of the
pavilion building stimulate community life. The
figures on the paving were inspired by Béla Kon-
dor’s 1963 graphics, which reiterate themes of
urban life and the role of public spaces in the
community. The pavilion building is located in
the southern corner of the square, which plays
a decisive role in its everyday communal life.

Kossuth Square 
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A Tó utcai telekre tervezett épület négy-
zetes alaprajzú. Az épület déli oldala
párhuzamos az utcával. A földszinten
egy szélfogón keresztül közelíthető meg
a nappali-étkező tere, melyből a konyha
és a fedett terasz (loggia) nyílik, valamint
a földszinten van a kamra, egy mellék-
helyiség és az utcáról az előkerten ke-
resztül bejárattal rendelkező garázs. Az
alagsori szint az utcai oldalon teljes ma-
gasságában a felszín alatt helyezkedik
el, míg az udvari oldalon már teljes szint-
ként jelenik meg. Az épület mögött an-
golakna került kialakításra vasbeton tám-
fallal. Az udvari oldalon nagyméretű,
közvetlen kertkapcsolatos, fedett, oldalt
is zárt terasz található. Ehhez kapcsolódik
egy tárolóhelyiség a kerti eszközök elhe-
lyezésére. Az alagsori szinten kondicio-
náló terem, szauna és zuhanyzós fürdő is
helyet kapott. Az emeleti szintre három
szobát, egy félszobát és két fürdőszobát
terveztünk, a kedvezőbb kilátás érdeké-
ben a sarkokra szerkesztett ablakokkal. A
falak külső burkolata speciális vakolatba
„nyomkodott”, fagyálló kőzúzalékkal ké-
szült. Az alacsony hajlásszögű kontyolt
nyeregtető héjalása dupla állókorcos
fémlemezfedés. Az épületet körülvevő
járda és lépcső acél taposórácsból ké-
szült, az udvari oldalon elhelyezett terasz
anyaga vastag telifa járópalló. A külső
nyílászárók alumíniumból készülnek,
csakúgy, mint az eltolható árnyékolók.

The house on Tó street has a square
layout; the south side of the building is
parallel to the street. On the ground
floor, you can reach the living-dining
room through a screened porch, from
which the kitchen and the loggia open.
Also on the ground floor, there is a
pantry, a restroom and a garage with a
front entrance to the street. The base-
ment level is completely below the sur-
face on the street side, while it is fully
exposed on the on the court side. A 1-
meter-wide lightwell was built around the
building with reinforced concrete load
bearing structures. On the courtyard
side, there is a large terrace, which is co-
vered from the sides, to which a storage
space for gardening tools was attached.
At the basement level, there is a gym, a
sauna and a shower room. Upstairs we
designed three bedrooms, one half
room and two bathrooms, with corner
windows for a better view. The outer
cladding of the walls was created by
„pressing” gravel into a special plaster.
The sidewalk and staircase surrounding
the building are steel grid, and the ter-
race by the courtyard is covered with
thick wooden planks. Exterior doors and
windows are made of aluminum, as are
the sliding shades.
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