
Budapest XIII. kerületének Polgármesteri Hivatala a többezres lakótelep és  
a kisvárosias beépítés határán található helyszín revitalizációját tűzte ki cé-
lul. A 2012-es tervpályázaton I. díjas, majd a 2012-es Média Építészeti Díját is 
elnyerő terv alapján tervezett beépítés pince, földszint és négy, illetve részben 
ötemeletes, ékalakú, 100 db parkolóhelyet, kereskedelmi és szolgáltató egysé-
geket, körzeti orvosi rendelőket, valamint 33 lakást tartalmazó épület, valamint 
a zöld „domb” gyomrába helyezett élelmiszeráruház és további kis üzletek tér-
kompozíciója.

BUDAPEST
ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA
2019

Laudáció

A kerület ezen városrésze sokarcú, itt minden 
épületfajta megtalálható: panel, társasház, köz-
épület, ipari épület. E szerkezeti testben húzódó 
zöld sáv térré szélesedő végén helyezkedik el az új 
szolgáltató- együttes. A helyszín, csak mert nehéz 
terep, csábító építészeti feladat. A tervezőnek a tér-
beli és síkbeli adottság lényegi tulajdonságát kell 
megfejteni, s válaszul jelet emelni, egyfajta emlé-
kezetes pontot a sokarcúságban. A tölcséresen ki-
szélesedő területen nincs igazán igazodási pont, a 
térfalak nem irányítanak, a magasságok földszint-
től tízemeletesig terjednek. Egyvalami azonban 
tetten érhető: a gyalogosok mozgáspályája.

A térbeli kialakítás ez utóbbit szervezi kitűnően: 
a tervező a kiszélesedésben a gyalogos folyamot 
három ágra bontja, s egyik ágával a központ tar-

talmát átvezető sikátorrá nevezi, ahol bevásárlói, 
ügyintézési városi sűrűség tud születni. Ez a kül-
ső, kicsi utca adott ponton kétszintessé válik. 

A jól működő térszervezés tömegkompozíció-
jának igazán eltalált tulajdonsága, hogy a város-
rész környezetét átláthatóvá teszi: az együttes 
egyik legértékesebb része a tömegek „légmun-
kája”. Az ikonszerű ék, a zöld prizma tömegkap-
csolata minden nézőpontról láttatja környezetét.  
A tervező építész ezzel a tettével nyújtja a beépí-
tés igazi megoldását, és szerencsére a többi építé-
szeti és társtervezői tettek is mintaszerűek. 

Angyalföld egy kulturált együttessel lett gaz-
dagabb: a Klapka Központ mostantól mindenki 
számára eltéveszthetetlen igazodási pont lesz.
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