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A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az 
építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a 
városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban 
résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése 
érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2019 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a 
megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot. 
  
 
Jelölhető alkotások köre 

A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest 
építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve 
rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér. 
  
 
A pályázaton való részvétel feltételei 

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki az épület megvalósításában felelős építész tervezőként, 
építtetőként vagy tulajdonosként közreműködött. 
A pályázatra csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2016. január 1. - 2019. 
június 30. között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták át (nem építési engedély köteles építmény esetén). 
  
 
A pályázat jellege  

Nyílt 
  
 
Díjazás 

A pályázat díjazására maximum bruttó 4.000.000,- Ft (azaz Négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a 
Bírálóbizottság nem köteles a teljes összeget felhasználni. Egy díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 
500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint). 
  
 
Bírálóbizottság 
 

Elnök  Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes 
Budapest Főváros Önkormányzata 

 

Tagok Mártonffy Miklós Budapest főépítésze 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, főosztályvezető 
 

Csapó Balázs építész  
Budapesti Építész Kamara, elnök 
 

Dr. Meggyesi Tamás urbanista (Ybl-díj, Széchenyi-díj) 
 

Csillag Katalin építész (Ybl-díj) 
 

Ferencz István DLA építész tervező művész 
(Príma, Ybl-díj, Steindl Imre-díj, Pro Architectura díj) 
 

Sugár Péter DLA építész (Ybl-díj, Pro Architectura díj) 
BME Lakóépülettervezési Tanszék, tanszékvezető  

 



 4 / 32 

Bírálat 
 
Előzsűrizés  2019. szeptember 19-23. 
 

Bizottsági ülés  2019. szeptember 24.; 2019. október 1. 
 

Hiánypótlás  ---  
 

Kizárt pályázat  --- 
 

Érvényes pályázat 25 db (a beérkezés sorrendjében) 
 

Láng Művelődési Központ rekonstrukció  XIII. ker. 

Párisi udvar V. ker. 

Budai Vigadó I. ker. 

Szemlőhegyi családi ház II. ker. 

Budafok kocsiszín XI. ker. 

Pongrác úti Háziorvosi Rendelő  X. ker. 

Hegyvidéki Kulturális Szalon XII. ker. 

Klapka Központ Szolgáltatóház XIII. ker. 

Meininger Hotel IX. ker. 

NEXON irodaépület és mélygarázs XIII. ker. 

Shopmark Bevásárlóközpont átalakítása XIX. ker. 

Kastélydombi Luther-kápolna XVIII. ker. 

Magyar Telekom és a T-System Hungary közös székháza IX. ker. 

WING Office IX. ker. 

Budapest VIII. kerületi Kormányablak (Keleti pályaudvar) VIII. ker. 

Ligeti műterem-villa felújítása és átalakítása XIV. ker. 

MOME Műhelyház, Műteremház, Médiaház XII. ker. 

Gül Baba türbe és a türbe környezete komplex rekonstrukciója II. ker. 

White House Irodaház XIII. ker. 

Svábhegyi Református Gyülekezeti Központ XII. ker. 

Újpesti Piac és Vásárcsarnok és UP Újpesti Rendezvénytér IV. ker. 

Szent István Bazilika, teraszfelvonó V. ker. 

Régi budai városháza műemléki rekonstrukciója I. ker. 

Kádár-kocka üvegszalaggal XXII. ker. 

Liptó utcai ikerház XII. ker. 

 

 

Visszalépett pályázat  
Ligeti műterem-villa felújítása és átalakítása XIV. ker. 
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Az első bizottsági ülés alkalmával a Bírálóbizottság 11 pályaművet választott ki, amelyeket helyszíni bejárás során is 
meg kívánt tekinteni. Az épületek megtekintése a bírálatot elősegítette, de független a pályaművek rangsorolásától. 
 
Épületbejárás  2019. szeptember 30.; 2019. október 1.  
 

Láng Művelődési Központ rekonstrukció  XIII. ker. 

Budai Vigadó I. ker. 

Hegyvidéki Kulturális Szalon XII. ker. 

Klapka Központ Szolgáltatóház XIII. ker. 

NEXON irodaépület és mélygarázs XIII. ker. 

Kastélydombi Luther-kápolna XVIII. ker. 

Magyar Telekom és a T-System Hungary közös székháza IX. ker. 

WING Office IX. ker. 

MOME Műhelyház, Műteremház, Médiaház XII. ker. 

Újpesti Piac és Vásárcsarnok és UP Újpesti Rendezvénytér IV. ker. 

Régi budai városháza műemléki rekonstrukciója I. ker. 

 

 

Eredmény Nívódíj Régi budai városháza műemléki rekonstrukció I. ker. 

 
 
Kiemelt dicséret 

 
Újpesti Piac és Vásárcsarnok és UP Újpesti 
Rendezvénytér 

 
IV. ker. 

  Láng Művelődési Központ  XIII. ker. 

 
 

Dicséret Magyar Telekom és a T-System Hungary közös 
székháza 

IX. ker. 

  MOME Műhelyház, Műteremház, Médiaház XII. ker. 

  Klapka Központ Szolgáltatóház XIII. ker. 

  NEXON irodaépület és mélygarázs XIII. ker. 

  Kastélydombi Luther-kápolna XVIII. ker. 
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Régi budai városháza műemléki rekonstrukciója, udvarainak lefedése és tetőtér-beépítése - Bp. I. Úri utca 21. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Szabó Levente DLA 
 
Generáltervező:   Hetedik Műterem Kft. (www.hetedik.hu) 
Építész és belsőépítész tervezők:  Alkér Katalin, Bartha András, Biri Balázs, Terbe Rita DLA, Tolnai Zsolt  
Építész és belsőépítész munkatársak:  Barta Fruzsina, Bartis Kata, Breuer Anna, Dolmány Rita, Halmai Dénes, 

Kunczi András, Marton Rozália DLA, Mihály Eszter, Pelle Zita, Simon 
Orsolya, Szeles Gábor, Szigeti Nóra, Villányi Norbert 

Tartószerkezetek:  Schreiber József (S-4 Mérnökiroda Kft.) 
Épületszerkezetek:  Schreiber Gábor, Horváth Sándor, Lengyel Dávid, (S-4 Mérnökiroda Kft.) 
Épületgépészet:  Cser Ildikó, Vajda Zoltán (Cser&Cser Mérnöki Iroda Bt.) 
Épületvillamosság:  Ivanics Zoltán, Nagy Attila, Ónodi Gábor (Provill Kft.) 
Audiovizuális rendszerek és  
oktatástechnológia:  Molnár Ferenc, Tatarek Péter (Lisys Project Kft.), Polner Péter 

(Streamnet Kft.) 
Világítástervezés:  Haász Ferenc, Pintér Anita, Lassu Péter, Kazella Erika (MadebyLight) 
Információs rendszerek,  
épületgrafika, óraszámlap:  Pogárdi Ákos 
Tűzvédelem:  Dr. Takács Lajos, Jankus Bence (Takács-Tetra Kft.) 
Konyhatechnológia:  Gál Sándor (Assur Kft.), Eke László 
Akusztika, környezetvédelem:  Józsa Gusztáv, Sebő Imre (Józsa és társai 2000 Kft.) 
Akadálymentesítés:  Kormányos Anna 
Műemléki felügyelő:  Muskovszkyné Dr. Janotti Judit, Deli Sándor 
Épületkutatás:  Bor Ferenc, Dr. Mentényi Klára, Dr. Szentesi Edit, Lángi József, Simon 

Anna, Tóth Tímea (H-Y Kft.) 
Régészeti kutatás:  Dr. Végh András (BTM), Juan Cabello (H-Y Kft.), Benda Judit (BTM) 
Generálkivitelező:  Magyar Építő Zrt.  
Lebonyolító:  Tóth Dénes, Falvai Eszter, Bókay Gábor, Varga András (Friday Creative 

Kft.) 
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A régi budai városháza közel 800 éves történetével a Várnegyed központjában, Buda egyik legrégebbi és 
legpatinásabb részében, a Szentháromság tér szomszédságában helyezkedik el. Az épület 160 éven át funkcionált 
városházaként, 70 éven át pedig az első kerületi elöljáróság székhelye volt. Működött benne csendőrség, iskola, 
majd a második világháború utáni időszakban múzeumok, kutatóintézetek. 

Az épület megújulásában fontos üzenetet hordoz: ÍGY IS LEHET. Igényesen, minden részletre kitérően, időtálló 
anyagokkal. Mindemellett a fő mondanivaló, hogy a történelem, így az építészettörténet sem áll meg, ezért első 
körben kötelességünk, hogy feltárjuk és megértsük a meglévő emlékeket. Új funkció esetén azonban jogunk van az 
épített anyagokat értelmezni, a különböző korok lenyomatait rendszerezni, hogy továbbra is egységes egészként, 
és ne véletlenszerű idézetként jelenjenek meg.  

A tervezők jelen esetben a barokk időszakban kialakult állapotból indultak ki, és minden ettől eltérő időszakot ehhez 
képest, helyenként új kontextusban mutattak be. A kortárs kiegészítések nem tolakodók, viszont egyértelműsítik a 
friss beavatkozás területeit. A technika szinte észrevétlenül van jelen a házban, ami ilyen régi épület esetén komoly 
feladvány. A bútorok konzekvensen letisztult formában jelennek meg, több esetben rejtenek az épület 
működéséért felelős műszaki elemeket.  

A Városháza épületében a fejlesztő mindkét célja, az értékőrzés és értékteremtés is példás, követendő módon 
valósult meg. 
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Újpesti Piac és Vásárcsarnok és UP Újpesti Rendezvénytér - Bp. IV. Szent István tér 13–14. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Bun Zoltán PhD 
 
Ügyvezető igazgató:   Bikki István 
Munkatársak:   Balogh Boglárka, Dobos Zsolt, Erdélyi Róbert, Konrád József, Kovács Veronika, 

Palásti Ildikó, Schöff Gergely, Sümeghy Áron 
 
 

 
A testület 2007-ben fogadta el az Újpest főtérének megújítására vonatkozó koncepciót, amelyben a tér 
átalakításának zálogát a következőképpen fogalmazta meg: 

„A piacot, a Városházát és az egyházi épületeket integráló, a teret egységbe szervező, reprezentatív, városi 
rendezvények befogadására is alkalmas, a mainál több zöldfelületet magában foglaló, a változó igényekhez 
alkalmazkodni képes szabadtér-rendszert hoz létre. Radikálisan csökkenti a haladó és álló gépjárművek által 
elfoglalt térfelületet, átalakítja a tér és hatásterülete forgalmi és parkolási rendjét, a téren lévő funkciók 
működőképességének fenntartásához.” 

A főtér megújításának egyik első, de talán legfontosabb elemeként az új piac, vásárcsarnok és a rendezvénytér 
épülete készült el. Az elsőre furcsa párosítás, a piac és rendezvénytér jól megfér egymás mellett, a térben elkülönülő 
bejáratok biztosítják a zavartalan működést. A rendezvénytér kialakítása több lehetőséget rejt, így nagyon sok 
feladatot tud ellátni: ez gazdaságos üzemeltetésének záloga.  

Budapest nagyon gazdag a különleges csarnoképületek architektúrájában, a most elkészült épület is új színfoltként, 
kortárs megfogalmazásban egészíti ki a már meglévőket. Az épített tér szépségét a konzekvensen végigvitt vasbeton 
térrács adja, a szerkezeti elem a csarnok díszévé vált.  
 
A főtér-koncepcióban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő léptékű tömeg a funkciók egymás fölé rendezésével 
tudott létrejönni. A tér megfelelő architektúrájú térfallal gazdagodott.  
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Láng Művelődési Központ rekonstrukció - Bp. XIII. Rozsnyai u. 3. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Nagy Csaba, Pólus Károly 
 
Tervezők:  Dobos Bence László, Tőrös Ágnes, Benedek Botond 
Munkatársak:  Várhidi Bence, Mészáros Eszter 
 
 
 
A kultúrházat 1932-ben építtették a Láng Gépgyár tulajdonosai, dolgozóik és családtagjaik művelődése, oktatása és 
szórakozása céljából. Az azóta folyamatosan működő intézmény az angyalföldiek identitásának meghatározó 
eleme. Az épülethez Tokár György tervezésében 1970-ben 456 férőhelyes színház és egy hírlapolvasó épült. Az 
önkormányzat 2018-ban döntött az energetikai korszerűsítés és modernizálás mellett.  
Kívülről az eredeti mosott kavics homlokzati panelekre hőszigetelés került, a hőhidas alumínium függönyfal 
elemeket és nyílászárókat korszerűekre cserélték. A tervezők bátran hozzányúltak a homlokzathoz: a hőszigetelésre 
kiselemes klinker burkolatot ragasztottak recézett hátsó felével kifelé fordítva. Az egységes új homlokzatképzés 
felerősíti az épület téralkotó és tömeghatását, a városi kontextusban elfoglalt helyét, így az épület előtti teresedés 
igazi hellyé, városi térré válhat. 
A belső terek esetében még inkább jellemző, hogy az eredeti anyagok és szerkezetek megtartására törekedtek. 
Megmaradt a bejárati jegypénztár műkő felülete, a nagyterem és az előcsarnok szépen rakott mezőtúri tégla 
falburkolata, a nagyterem lambériaburkolata pedig felújítás után visszakerült korábbi helyére. A kortárs anyag- és 
színhasználat nem zavarja meg az eredeti, Tokár György által tervezett összhatást. A tervezők ugyanis példaértékű 
beleérzéssel, tisztelettel és kulturáltsággal mentették át a hazai, háború utáni modern építészetünk egyik szép, de 
rejtőzködő opuszát.  
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Magyar Telekom és a T-Systems Hungary közös székháza - Bp. IX. Könyves Kálmán krt. 36. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Tiba János (†), Király Zoltán, Beczner Balázs, Matúz Melinda 
 
Munkatársak: Niczki Tamás DLA, Honti Viktória, Kőszeghy Flóra 
 
 
 
Az ország egyik legnagyobb és egyik legmodernebb irodája. Az épület homlokzata homogén, monolit struktúra, 
amelyet függőleges lamellák tagolnak, és dinamikus törések, valamint kristály formájú bemetszések tesznek 
egyedivé és jól felismerhetővé. A Könyves Kálmán körútra néző térfal enyhe megtörése és az egyébként homogén 
homlokzat egy részének eltérő kialakítása enyhítik a hatalmas épületsáv monotonitását. A Telekom-székház 
„landmark” megjelenését meghatározza a főbejárata. Az itt található szokatlan méretű árkád impozáns építészeti 
gesztus, ami megfelel a Könyves Kálmán körút léptékének, egyúttal az épület nyitott megjelenését biztosítja. A 
belső terek egy képzeletbeli tengelyre felfűzve a főbejárattól kiindulva az árkád, a fedett átrium és a zöld udvar 
térsoraként épülnek fel. A dolgozók számára elérhető belső udvaron nagy közösségi kertet és rekreációs területet, 
a tetőteraszon pedig panorámás futópályát alakítottak ki. Az épület monumentális, mégis nagyon sokoldalú. Belső 
arculata emberléptékű, kialakításánál a maximális transzparencia, a fényviszonyok, az optimális levegőcsere és az 
akusztika játszották a főszerepet. Az épületben összesen 27 felvonó segíti a közlekedést. A környezettudatosság 
jegyében energia- és víztakarékos berendezéseket építettek be, hasznosítják többek között az esővizet, a fúrt kútból 
kinyerhető vizet, illetve a szerverek hulladékhőjét is.   
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MOME Műhelyház, Műteremház, Médiaház - Bp. XII. Zugligeti út 9–25. 
 

 
 
 
Építész felelős tervezők:  Csomay Zsófia, Németh Tamás 
 
Munkatársak:  Szijjártó Csongor, Magyari Mátyás 
 
 
 
 
Két ütemben épült a MOME idén használatba vett új campusának két új épülete, a Műhelyház, illetve a Műterem- 
és Médiaház. A két épület mind a Zugligeti, mind a Budakeszi útról megközelíthető, elhelyezésük követi a terep 
lejtését, változatos és kellemes viszonyokat alakítva ki a kerttel, minden irányból izgalmas térbeli helyzetekből 
megközelíthetően. 
Mindkét házban jellemzően ipari jellegű tevékenység folyik, ezt tükrözik az épületek belső kialakításánál használt 
anyagok, felületek, szerelvények.  
A Műhelyházban asztalos és modellezőműhely, autólabor, a formatervezők, az ötvösök, bőrösök és textilesek 
műhelyei találhatók. A lépcsőházban építészeti lelemény, ahogy a másfél szint belmagasságot a nyitott kétkarú 
lépcső három karral hidalja át, izgalmas térbeli szobrot alkotva. A MOME oktatási filozófiáját fejezi ki, hogy az előtér 
teljes magasságú üvegezésén át minden műhelybe beláthatunk.  
A Műterem- és Médiaház két pinceszintjén kerámia, üveg és betonműhelyek, továbbá fotóstúdió találhatók, míg a 
két fölső szinten hang- és filmes stúdiók. Az épületeket kívülről kézi vetésű sötétszürke telibe fugázott téglaburkolat 
borítja. A plasztikus homlokzatokon az álló elrendezésű ablakok arányaikkal és mély káváikkal a klasszicista jellegű 
főépülettel tartanak építészeti rokonságot.  
A MOME Technológiai Parkjaként kialakított két új épület külső tömegeivel a szomszédos társasházak léptékéhez 
igazodik, belső elrendezéseivel pedig rugalmasan követi a változatos technológiai igényeket. 
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Klapka Központ Szolgáltatóház - Bp. XIII. Klapka utca 17–19. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező: Marosi Miklós 
 
Tervezők:  Sebő István, Rabie Anisz, Pottyondy Flóra  
 
Társtervezők:  Hadnagy Csaba, Váczi Péter, Szakál Szilárd, Máramarosi András, Ritzl András, Veresné 

Rauscher Judit 
 
Munkatársak:  Dobszay Gergely, Kerecsényi Zsuzsa, Láng Judit, Csordás Szilveszter, Bíró Attila  
 
 
 
A kerület ezen városrésze sokarcú, itt minden épületfajta megtalálható: panel, társasház, középület, 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 térbeli és síkbeli adottság lényegi 
tulajdonságát kell megfejteni, s válaszul jelet emelni, egyfajta emlékezetes pontot a sokarcúságban. A tölcséresen 
kiszélesedő területen nincs igazán igazodási pont, a térfalak nem irányítanak, a magasságok földszinttől 
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 tartalmát átvezető sikátorrá nevezi, ahol bevásárlói, ügyintézési városi sűrűség tud születni. 
Ez a külső, kicsi utca adott ponton kétszintessé válik. 
A jól működő térszervezés tömegkompozíciójának igazán eltalált tulajdonsága, hogy a városrész környezetét 
átláthatóvá teszi: az együttes egyik legértékesebb része a tömegek „légmunkája”. Az ikonszerű ék, a zöld prizma 
tömegkapcsolata minden nézőpontról láttatja környezetét. A tervező építész ezzel a tettével nyújtja a beépítés igazi 
megoldását, és szerencsére a többi építészeti és társtervezői tettek is mintaszerűek. 
 
Angyalföld egy kulturált együttessel lett gazdagabb: a Klapka Központ mostantól mindenki számára 
eltéveszthetetlen igazodási pont lesz. 
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NEXON irodaépület és mélygarázs - Bp. XIII. Váci út 185. 
 

 
 
 
Felelős építész vezető tervező:   Fernezelyi Gergely DLA 
Projekt építész:    Brósz Róbert Zsigmond 
Építész munkatársak:   Kiss Dávid, Maróth Katalin, Reisz Ádám, Szőke Erzsébet (Proform), Varga-

Koritár Krisztián,  
Belsőépítész:     Göbölyös Kristóf 
Tájépítész:     Szloszjár György, Stéhli Zoltán 
 
 
A NEXON 2000 Kft. új magyarországi székháza a Váci út és Juta utca sarkán helyezkedik el, és ezzel kedvező, 
jelzőpontszerű városépítészeti szerepet tölt be. Közvetlen közelében egy, a Váci út túloldaláról induló, de 
bontásában félbemaradt vasúti felüljárócsonk ér véget, amelynek jövőbeli ötletes hasznosítására érvényes építési 
engedéllyel rendelkező terv is született.  
 
Maga az épület harmonikusan tagolt tömegével, változatos magasságával és szalagmotívumaival a tradicionális 
irodaházakkal szemben egyedi jellegű építészeti megoldást képvisel. Az 1. emeleten bériroda-blokk, ezt követően 
az 5. szintig a NEXON dolgozók munkahelyei, a 6–7. szinteken pedig a vezetői munkahelyek lettek kialakítva. Az 
irodaépület hasznos alapterülete 5 700 m2, a pinceszinten garázzsal. A telekadottságok miatt a parkolók a Juta 
utcával párhuzamos keskeny és hosszúkás területsávra kerültek. A déli bejárat felett üveg előtető készült. A főépület 
tetején, valamint három alacsonyabb épületszárnyon kellemes kialakítású tetőteraszok vannak, amelyek a benn 
tartózkodók rekreációs igényeit szolgálják. Emellett az épület alaprajzi kialakítása a különböző és változó igényekhez 
igazodik, így többek közt számos intim sarkot, beugrót is tartalmaz a kikapcsolódás és a négyszemközti 
megbeszélések számára.  
 
A NEXON irodaház nem csupán építészeti értékei miatt fontos, hanem a magyar vállalkozások számára is követendő, 
követhető példát mutat a minőség iránti elkötelezettség, az önállóság és az önbecsülés területein egyaránt. 
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Kastélydombi Luther-kápolna - Bp. XVIII. Nemes u. 62. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Krizsán András DLA 
 
Munkatársak:  Tömpe Zoltán, Szabó Lajos, Krizsán Gergely  
 
 
 
Példázat a téralkotásról. 
 
Pestszentimre főútja mellett, az egyik saroktelken, kertvárosi környezetben, apró családi házak között épült fel a 
kápolna, maga is egy családi ház, a parókia telkén. A környezet léptékét megtartotta, de a szakrális funkcióhoz méltó 
ünnepélyességgel: az Isten háza egyszerű, monumentális, tiszta. A szinte egy tömbből faragott kő hatását keltő 
templomtér, a tőle távolabb, a sarkon magasodó karcsú harangtorony, az őket összekötő kerítés mint kolonád, és 
az általuk közrefogott terecske a környezetre is kisugárzóan harmonikus együttest alkot. 
 
Az erőteljes kerítés mögött a templom előtere intim városi térré nemesül: olyan találkozóhellyé, amely védett, de 
ugyanakkor hívogató is. A háromosztatú bejárat a templomteret misztikus, szűrt fénnyel sugározza be, mint a 
szentélyt a felső megvilágítás. A homlokzati anyagok, a fémlemez, a szálcement, a fa, a nyersbeton és a horganyzott 
acél puritán, akár a belsőben a fehér falak, a világos fa- és padlófelületek. Mindezek tökéletes téri keretét adják a 
lelki elmélyülésnek, az Istennel való találkozásnak. Izgalmasan kapcsolódik a templomtérhez a gyülekezeti tér, ahol 
világiasabb szívvel lehetünk, és ami egyben a gyermekek tartózkodási helye is az istentiszteletek alatt. 
 
Ahogy a megújulni vágyó egyház nyúlt vissza az evangéliumi gyökerekhez, úgy nyúl vissza a terv az ókeresztény téri 
mintákhoz. Hogy ez tudatos lenne? Lehetne is, de a szellemi erőfeszítésen túl talán inkább a lelki hangoltságban 
találhatunk rá az igazi magyarázatra. 
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Budai Vigadó - Bp. I. Corvin tér 8. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Nagy Csaba, Pólus Károly 
 
Tervezők:  Benedek Botond, T. Major Krisztina 
Munkatársak:  Chvalla Diána, Long Yining, Várhidi Bence, Botos András, Mészáros Eszter 
 
 
 
Az 1900-ban felépült Budai Vigadó mostani felújítását joggal nevezhetjük újjászületésnek: a műemléki helyreállítás 
mellett az új program jelentős funkció- és térbővülést kívánt.  
A földszinten és az első emeleten a nagy belmagasságú tereket visszaadták a közönségforgalomnak (kiállítóterek, 
foglalkoztatók); a második emeletre kerültek a kutatás és az adminisztráció helyiségei, a tetőtérbe a próbatermek; 
a pinceszint pedig a tárolás, karbantartás területe lett. A tervezők nagyon szellemesen az eredeti tető 
nyeregformáját az épület közepén manzárdszerűen továbbemelték: az eredeti kubatúra jelentősen megnőtt, de az 
utcáról ebből mi sem látszik. Lehetővé vált az udvar lefedése, a lépcsőház üvegtetejére is jut természetes fény. 
A nagyterembe a korábbi fix lejtős nézőtér helyére gépi működtetésű összecsukható-kinyitható lelátó került, így a 
hagyományos színházi produkciótól a sík padozatot kívánó bálokig szinte bármilyen rendezvénynek otthont tud 
adni. A lefedett udvartér is a közösségi események színterévé válhat, a büfével kapcsolódva fedett városi fórumként 
működhet. 
Az egész épületben jellemző a teljességre törekvő rekonstrukció mellett a visszafogott megjelenésű modern 
világítás és bútorzat, a régi és az új egyensúlyának finomra hangolása.  
Az eredeti állapothoz közelítő felújítás a vele teljes harmóniát alkotó kortárs hozzá- és ráépítésekkel egy, a mai 
használati és alapterületi igényeket hiánytalanul és magas építészeti színvonalon kielégítő alkotást hozott létre. 
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Gül Baba türbe és a türbe környezete komplex rekonstrukciója - Bp. II. Mecset u. 14. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Mányi István (Mányi István Építész Stúdió Kft.) 
 
Építész tervező:  Mányi Dániel (Mányi István Építész Stúdió Kft.)  
Kert- és tájépítészet:  Andor Anikó, Zsovák Ildikó (Land-A Kft.) 
Belsőépítészet:  Gergely László (Stúdió-G Bt.)  
Építész munkatárs:  Kardos Gábor (Mányi István Építész Stúdió Kft.) 
Építészeti előzmények, konzultáció:  K. Pintér Tamás  
Akadálymentesítés:  Kormányos Anna  
Büfétechnológia:  Kuruczné Szabolcs Gizella (DESIGN-STÚDIÓ Kft.) 
Épületakusztika, hangosítás:  Kotschy András (Kotschy és Társai Kft.) 
Épületgépészet:  Deákné Dohar Anna (Deák Arch Design Bt.) 
Épületvillamosság - erősáram:  Kapitor György, Aranyos Zsolt (SMG-SISU Budapest Kft.) 
Épületvillamosság - gyengeáram:  Csányi István (KVINTERV Bt.) 
Felvonó:  Szabó Tamás, Tragor Gábor (iX-Lift Kft.) 
Közlekedés:  Rhorer Ádám (KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.) 
Kültéri vízgépészet:  Karlócai Péter (Technoconsult Kft.)  
Statika:  Szabó Lajos, Molnár István, Schnider László (Du-Plan Mérnöki Iroda Kft.) 
Talajvizsgálat:  Petik Csaba (Petik Kft.) 
Tűzvédelem:  Csuba Bendegúz (OPTOMM Kft.) 
Épületszerkezetek:  Bartha Ferenc (Barta-Barnóczki Kft.)  
Utólagos szigetelések:  Vaszary Miklós (Méhes-Renoszig Kft.) 
Üvegművészet:  Köblitz Birgit 
Fotók:  Makáry István, Makáryné Fodor Éva, Mányi Dániel, Réthely-Prikkel Tamás 
Fémrestaurálás:  Csányi Szabolcs 
Kőrestaurálás:  Kőfalvi Vidor, Kőfalvi Levente  
Farestaurálás:  Kóbor Zsolt, Zágoni Péter 
Restaurátori felügyelet:  Túriné Makodi Gizella 
Művészettörténész szakértő:  G. Lászay Judit 
 
Megrendelő:  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. 
Lebonyolító, műszaki ellenőr:  Consultant Mérnök Iroda Kft.  
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Generálkivitelező:  ZÁÉV Építőipari Zrt. 
Kő megmunkálás:  LAKI Épületszobrász Zrt. 
Díszkovács munkák:  Herédi József 
Egyedi tégla padlóburkolat:  Schweiczer Róbert  
Régészeti felügyelet:  Budapesti Történeti Múzeum 
 
 
 
 
A török hódoltság idejére mindenki és minden nép a maga módján emlékezik. A hányatott sorsú műemlék több 
átépítést követően kereste helyét, ahogy a harcos török nép békéjét nem leli: az egykori síremlék volt jezsuita 
kápolna, de magánvilla is. Hosszú emberöltők elteltével ma már a szépséget, a méltó építészeti viselkedést keressük 
a helyszínen. 
 
A tervezők a rekonstrukciós elvek mentén minden múltbéli építészeti tettet integráltak, és hozzátették azt a 
többletet, ami egységbe foglalta, térbe emelte Budapest egyik ékszerét. A történelmi tudás, a nagyvonalú és 
nagylelkű egybenlátás tud ilyen mélységig alámerülni, és a megbocsájtás útján járva magasztos tartalmat adni. 
Nem kevés erőfeszítéssel álltak helyre az oszlopcsarnokok, épültek újjá a sarokbástyák, újult meg az illatos rózsákkal 
beültetett kert – a szakszerű anyaghasználat, a kitűnő iparos munka, a tervezők, társtervezők és kivitelezők 
gondossága mindent áthat. 
 
Ezt a bámulatos szépséget csak a hálás szív tudta előhívni és tudja megbecsülni: itt nyugszik békében Gül Baba, a 
rózsák atyja, a bektási dervis, harcos muszlim szerzetes. 
 
 
 
 
 
 
  



 18 / 32 

Szemlőhegyi családi ház - Bp. II. Pusztaszeri út 
 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Sajtos Gábor DLA (SAGRA Építész Kft.) 

 
Építészet, belsőépítészet:  Grand Gabriella, Páll András, Hinterauer Márk, Lukácsi Nóra 
 
 
 
 
A helyszínen egy többször bővített, 1823-ban épített házat korszerűsítettek a tervezők. Történelmi időkben az 
épületek átépítése többnyire egységes felfogásban történt, az akkori időknek megfelelő korszerűsítéssel, ami igen 
gyakran stiláris átirattal járt együtt. Így rétegződtek egymásra a különféle korszakok lenyomatai, ezeket keresi, tárja 
fel és mutatja be a műemléki szemlélet klasszikus ága. 
 
A mai korszellem és a mai technológiai lehetőségek homlokegyenest más utat járnak. A múlt és a jelen 
szembeállítása, karakteres különállása mindennapi gyakorlat. Az együttállásnak is sok arca, filozófiája jelenik meg a 
mai építészetben, de a két alapállás jól megkülönböztethető: a különálló és az egymásba szövődő 
egymásmellettiség. 
A szemlőhegyi családi ház új megjelenésében a két alapállás között félúton helyezkedik el. Ez különösen a 
tömegarányok viszonyulásában fedezhető fel, ahogy a rekonstruált romantikus főhomlokzat elkülönülten 
kirajzolódik, de már egy új koncepció és tömegképzés formai elemévé válik. 
 
Funkciójában, építéstechnikájában mai, korszerű épületet látunk. Minden tekintetben kiváló tettet hajtottak végre 
építészek, társtervezők és kivitelezők. 
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Párisi udvar - Bp. V. Ferenciek tere 10. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Nagy Csaba, Pólus Károly 
 
Tervezők:    Pásztor Ádám, T. Major Kriszta, Batta Miklós 
Munkatársak:   Bognár Gergely, Bóday-Bagó Bernadett, Nahoczki Éva, Urbán Jakab, Várhidi Bence 

 
 

 
 
 
Miközben Adolf Loos 1908-ban Bécsben megjelenteti a Díszítés és bűnözés című esszéjét, addig Budapesten, a 19. 
század végi városrendezés során félbevágott belváros egykori közepén, Schmahl Henrik tervei alapján 1909-ben 
megkezdik a Párisi udvar építését. Az arab, gót és mór jegyeket felmutató stíluskavalkádot az építész szeme tűri, a 
passzázs üvegfedését inkább csodálja. Az épület kerámiába öntött homlokzata némán viselte a történelem viharait, 
egyre kopva, egyre fakulva, végül díszei kidőlése ellen láncra verve várta a rekonstrukcióját. 
 
A felújítás során az építészek jó érzékkel választották szét a történeti adottságokat és a kortárs kiegészítéseket, 
mégsem egy kijárt úton haladtak. A beavatkozások egyszerre merészek és visszafogottak: új épületrészek, máshol 
új nézőpontok vagy finom visszaléptetések képezik az eszköztárat. Különösen értékes gondolat a passzázs feletti 
üvegkristály kupola udvar felőli megnyitása és a poligon udvar rombusz szerkesztésű üvegfedése. Az épület tetején 
egy új lakosztályi szint kapott helyet. 
 
A történeti épület felújítása pontos, tiszta munka, a jelenkori toldások egyöntetű, semleges megjelenése az 
eklektikus díszítés egyfajta oppozíciójának, de értő folytatásának is minősíthető, a befogadóra bízva az alapvetések 
értékelését: feltétlen szép-e, ami régi és díszes, illik-e hozzá az új, ami arányos? 
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Szent István Bazilika, teraszfelvonó - Bp. V. Szent István tér 1. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Galina Zoltán  
 
Társtervező:  Palóczi Péter 
Építész munkatársak:   Kerényi Róbert, Varró Ákos, Szontágh Zsófia, Gyulai Levente 
Beruházó:   Szent István Bazilika Gondnoksága, Snell György püspök-plébános 
Generáltervező:   BZS50 Műterem – V2G Építész Kft. 
Tartószerkezet:   Pap Ferenc (PMI Kft.) 
Felvonógépészet:   Kakuk Béla (Épülettechnika Kft.) 
Üvegszerkezet:    Demeter Győző, Rákosy Ferenc (Rákosy Glass Kft.) 
Épületszerkezetek:   Reich Richárd, Higi Balázs 
Épületvillamosság:   Jenei Szilveszter 
Tűzvédelem:    Rimóczi Péter (Altum Európa Kft.) 
Képzőművészeti alkotás:  Bukta Norbert, Benyovszky Szűcs Domonkos 
 

 
Pest belvárosának monumentális plébániatemploma, a Szent István Bazilika a környező utcák szintjétől felemelve, 
egy méter magas, kőmellvédekkel határolt teraszon áll. Az altemplomban létesített koporsós kolumbáriumhoz 
elengedhetetlenül szükségessé vált egy felvonó, ami az urnatemető akadálymentesítését is hivatott szolgálni. Az 
alapvető építészeti koncepció itt a Bazilika épületéhez méltó építészeti színvonalú, elegáns, a szakralitást tisztelő 
„műtárgy” létrehozása volt. 
A felépítmény szinte észrevétlenül simul környezetébe, a burkolatrajzolatba illesztett, egyszerű üveghasáb légies 
megjelenésével mintha nem képezne tömeget. A minden részletében átgondolt, tiszta szerkezet méltó a kiszolgálni 
hivatott épület nagyszerűségéhez. Nem akar sem annak toldalékaként megjelenni, sem konkurálni vele, pusztán 
pontosan az elvárt funkciót szolgálja ki: a hely városi, szakrális és műemléki szerepéhez illően, illetve a 
reprezentációs elvárásoknak megfelelő akadálymentes lejutást biztosítva, a lehető legkevesebb tartószerkezeti és 
gépészeti elem láttatása mellett.  Nagy erény ez zajos, mindent túlharsogni igyekvő világunkban. 

 
A mértéktartás, az illedelmesség és a példamutató visszafogottság mutatja, hogy itt a cél az önzetlen támasz 
nyújtása volt, nem pedig az építészeti bravúr keresése. Feltűnő a megközelítés csöndes figyelmessége. 
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Budapest VIII. kerületi Kormányablak (Keleti pályaudvar) - Bp. VIII. Kerepesi út 2–4. 
 

 
 
 
Építész felelős tervezők:  Erdélyi Linda, Dobos András, Korényi Balázs, Gáspár Virág Anna 
 
Munkatársak:    Korényi András, Borbély Júlia, Tótszabó Tamás 

 
 
 
A Keleti pályaudvar 1884-ben Budapest reprezentatív fejpályaudvarának épült, állami beruházásként. Később ide 
érkezett az M2-es metróvonal állomása, majd a legutóbbi időkben az M4-es metró pesti végállomása kiépülésével 
forgalmas városi csomópont jött itt létre. Miközben a vasút Európában reneszánszát éli, a MÁV óvatos lépésekkel 
keresi a magyarországi fejlesztés lehetséges kitörési pontjait. 
 
Újra kell értelmezni a pályaudvar fogalmát, funkciót kell találni a megváltozott utazási szokások miatt kiüresedett 
tereknek. A kormányablakok kétségkívül a legsikeresebb ügyviteli szolgáltatóhelyek – a gyors és pontos ügyintézés, 
az ügyfélkomfort és a kiszolgálás színvonala új korszakot hoztak. Kihívást jelent a Keleti pályaudvar műemléki 
környezetébe illeszteni egy erős vállalati arculat egységesített elemeit, sztenderd bútorrendszert, kötött 
belsőépítészeti formanyelvet. 
 
Az építészeti koncepció az ügyfélteret a megadott kereteken belül semlegesen kezeli, láttatni engedi azonban a 
kiszolgáló háttérirodákat, melyeket egy térbeállított kubusba szervez. Az a kényszerű helyzet, hogy történeti 
terekben illendő az irodákat leválasztani, így végül erénnyé fordul. 
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Meininger Hotel - Bp. IX. Csarnok tér 2. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Vadász Bence DLA (Vadász és Társai Építőművész Kft.) 
 
Társtervező: Miklós Zoltán (Vadász és Társai Építőművész Kft.) 
Munkatársak:   Urbán Attila (Vadász és Társai Építőművész Kft.), Palotás Artur (Vadász és Társai 

Építőművész Kft.) 
Statikus tervezők:   Ungi Balázs (Ungi Statikus Iroda),  
Épületgépészet: Temesvári László és Szlovák Krisztián (Temesváriterv Kft.) 
Épületvillamosság:   Kelemen Ferenc (KELEVILL Kft.) 
Környezettervező:   Kontra Dániel (U CONCEPT Kft.) 
 
 
 
A Csarnok tér neve némi eufémizmussal azonosul a Petz Samu által tervezett Nagyvásárcsarnokkal, melynek 
konkrétan a hátát láthatjuk. Ybl központi vámháza a térnek szintén háttal áll, Léstyán Ernő modernista 
transzformátorháza viszont arccal a tér felé, de gyakorlatilag ablaktalan homlokzattal keresi a helyét. A teret 
elhagyva a távolban felsejlik a Közraktárakra kivetett Bálna farokúszója. Ebbe az urbanisztikai patthelyzetbe kellett 
a telepítésnek beilleszkednie. 
 
A Meininger Hotel épülete azonban nem tud, de nem is akar idomulni a környezetéhez, hiszen máshol egyértelmű, 
ám itt szokatlan módon arcával a város felé fordul. A szalagszerű, hullámzó nyersbeton homlokzat őszinteségével 
tüntet: a múlt egy szeletének hátat fordítva élni akar. Bátor alapvetés a reneszánsz palotahomlokzat felvállaltan 
szecessziós utóízű, elemi erejű kortárs átirata. A terv korokon átívelve vezet végig egy gondolati szálat, ami végül 
különutas formai megoldáshoz jut. A birodalmi külső rendkívül sűrű, zömök alaprajzi rendet rejt, a szálloda belseje 
kifeszíti a rendelkezésére álló területet. 
 
A formai kísérlet érdekes eredményeket hozott, érvényes lehet a konvenciók felülírása mindaddig, amíg az 
asszociációk egyfajta folytonosságérzetet hoznak. 
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WING Office - Bp. IX. Máriássy utca 7. 
 

 
 
 
Építész felelős tervezők:  Erdélyi Linda, Korényi Balázs, Gáspár Virág Anna  
 
Munkatársak:  Dobos András, Sipos Rebeka, Tóth Annamária 
 
 
 
Az épület első komoly átalakítását Schüller Ferenc tervezte, aki a sok kis bérleményi területből egy összefüggő loft 
irodát alakított ki. Mivel az irodahasználat és a munkavégzés trendjei is változnak, 2018-ra a Máriássy Ház ismét 
megérett a frissítésre.  

A korszerűsítésnél a LAB5 iroda megőrizte a 2004-es átalakítás alapjait, és olyan kiegészítéseket, belsőépítészeti 
beavatkozásokat eszközölt, amelyek napjaink elvárásainak megfelelnek: pl. közösségi tereket, az egyterű irodák 
vizuális tagolását, a co-working és várakozási helyzetek kezelését oldották meg egységes arculattal. A 
beavatkozások emelik a munkakörnyezet színvonalát. A tető alsó síkján elhelyezett akusztikus elem biztosítja a loft 
irodatér hangcsillapítását. A teakonyha több helyiség összevonásával jött létre a bejárati épületrészben, mérete és 
berendezése lehetővé teszi, hogy közösségi térként is működjön. 

Az átalakítás egyik legfontosabb elemeként jelenik meg az a rácsostartó rendszer, amely térelválasztó szereppel bír, 
de egyben megoldja az irodák egyik legnagyobb problémáját, a növények elhelyezését is. Ezzel a gesztussal egy 
áttört elem került a rendszerbe, amely integrálja a jól kiválasztott növényfajtákat. Ennek megfelelően a belépő első 
benyomása, hogy nagyon kellemes, világos helyre jött, ahol már-már egy botanikus kertben érezheti magát.  
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Pongrác úti Háziorvosi Rendelő - Bp. X. Pongrác út 19. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Mészáros Erzsébet, Horváth Roberta 
 
Generáltervező: Káva Építő, Vállalkozó és Szolgáltató Kft. 
Statika:  KENESE Mérnöki Iroda Kft. 
Épületgépészet:  Szira János, Téglás Zsolt, Stiebel József (Energo-pont Kft.) 
Erősáram:  Major Projekt Kft. 
Gyengeáram:  Nagy Gábor ev. 
Tűzvédelem:  F.SZ. Mérnökiroda Kft. 
 
 
 
 
A Pongrácz úti Háziorvosi Rendelő eredeti épületén az 1970-es években iparosított technikával létrehozott 
vasbeton paneles homlokzat a kor tipikus terméke. Vizuális megjelenése mára az elmaradottság és a 
reménytelenség képi szinonimájává vált, ami nem jó üzenet a beteg, gyógyulni vágyó embernek. Dicséretes, hogy 
az önkormányzat a funkciójához méltatlanul deprimáló ház megújításáról döntött. 
 
Az eredeti, igen egyszerű, de racionális alaprajz megmaradt, a belsőt korrekten felújították, költséghatékony 
eszközökkel. A homlokzatot javították, hőszigetelték és szürkére festették, amire kívül kompozit műanyagból 
fahatású, áttört, rácsozatot alkotó burkolat került. A bejáratok megjelenését újragondolták, egységes fémlemez 
burkolattal, világító sávval és feliratozással látták el őket. A rendelő és a gyógyszertár bejárata között intenzív 
növénybeültetésű zöldfal is helyet kapott, mintegy reményt adva az ide érkezőnek. 
 
Az új homlokzati rend az egész épületet egységessé teszi, összefogja. A felújítás fontos üzenete, hogy 
megváltozhatatlannak vagy javíthatatlannak tűnő helyzetben is jó ötletekkel lehet friss megjelenésű épületet 
létrehozni, hogy a bántóan avítt megjelenésű, de megtartott épületből is kialakítható mai, modern szemléletű, 
finom eleganciájú rendelő. A fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás eredményeként létrejött korszerű 
megjelenésű épület mintául szolgál a jövőre nézve is: példaszerű, költséghatékony, ötletes a terv és a megvalósítás. 
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Budafok kocsiszín - Bp. XI. Fehérvári út 245–247. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Takács Ákos (CÉH zRt.) 
 
Építész munkatársak:  Annus Zsuzsa (CÉH ZRt.), Földes Dalma (CÉH ZRt.), Kovács Eszter (CÉH ZRt.), Bartus 

Tamás (CÉH ZRt.), Király Szabolcs (CÉH ZRt.), Németh Imre Zoltán (CÉH ZRt.) 
Generáltervező:  FŐMTERV Zrt. 
Projektvezető:  Suteu Edith 
Vágánytervező:  Szűr Árpád (FŐMTERV Zrt.) 
Technológia tervező:  Ladjánszky Balázs (FŐMTERV Zrt.)  
Épületgépészet:  Pilz Norbert (KIPTERV Zrt.)  
Épületvillamosság:  Göndics Zoltán (FŐMTERV Zrt.), Piatkó Tamás (WTF Kft.) 
Tartószerkezet:  Bencze Zoltán (CÉH zRt.), Oborzil Géza (Beast Drive Kft.)  
Út- és forgalomtechnika:  Sipos Gábor (FŐMTERV Zrt.)  
 
 
 
Az infrastruktúra által elfoglalt területek sokak számára fehér foltot jelentenek a városi szövetben. A századfordulón 
a fővonalak mellett kiépülő, városkörnyéket feltáró helyi érdekű vasútvonalak adnak teret Budapest lökésszerű 
területi növekedésének. A Budafok kocsiszín története is 1914-ben kezdődik, ekkor épül meg a HÉV-szerelvények 
befogadására szolgáló négyvágányos kocsiszíni csarnok. 
 
Ahogy az egykori HÉV-viszonylatok a városi villamoshálózat elemeivé fejlődtek, úgy vált egyre sürgetőbbé egy új, 
korszerű villamosremíz megépítése. Mégis a fővárosban a II. világháborút követően a budafoki az első újonnan épült 
villamos kocsiszín. 
 
Felmerül a kérdés, hogy van-e esztétikája egy olyan technokrata épületnek, amely ötven jármű befogadására 
alkalmas, és a legkorszerűbb járműemelő-berendezéseknek és mozgatható szélességű felsővezeték-szerelő 
pódiumoknak ad teret. A válasz egyértelműen igen, hiszen voltaképp nemes feladat a város ütőerét képező 
közösségi közlekedés építészeti tereinek megalkotása. Ez még abban az esetben is igaz, ha lakótelepek peremén, 
felüljárók és vasúti fővonalak által körbezárt maradványterületen definiálja újra az építész az ipari csarnoképítés 
kánonját. 
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Svábhegyi Református Gyülekezeti Központ - Bp. XII. Felhő utca 10. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Szécsi Zoltán DLA, Ónodi Szabó Lajos 
 
Munkatársak:   Jakus Péter, Fáy Piros, Sámsondi Kiss Gergő, Csibi Zoltán, Tóth Gergely,  
 Szák Kocsis Ákos 
 
 
 
A fővárosi polgárokat friss levegő utáni vágyuk hamar a Budai-hegység lábaira űzte fel. Itt az értéktelen is 
értékesebb, mert magasabban lehetünk és messzebbre látunk. Villák, intézmények és társasházak szabadon álló, 
autonóm elegye itt a városi táj, megannyi útkeresés számtalan arca. Itt valósult meg egy évszázados gyökerű, 
újraéledő református gyülekezet álma első önálló gyülekezeti központja megépítésével. 
 
A templomépítés áldozat és próbatétel is egyben, hiszen ilyenkor nemcsak a tégla és a malter, de a hit ereje is 
mérlegre kerül. Ezért csodálatos, hogy mintegy két évtized kitartó munkájával egy újabb templommal gazdagodott 
Budapest. 
 
Az épületegyüttes a magyar posztmodern stílusjegyeit már meghaladja, de még erősen visszaidézi, nem siet. A 
szerző vállalja, hogy a mai magyar társadalomnak tükröt állítva rámutat annak történeti gyökereit kutató, a 
klasszikus és kipróbált megoldásokat elengedni még nem merő voltára. Temploma biztos pontot kínál a még 
képlékeny ideológia kikristályosodására. Az őszinte anyaghasználat nyersessége az épületek valószerűségét és jó 
értelemben vett lényegtelenségét egyszerre hangsúlyozza: befelé fordulásra, önvalónk felismerésére késztet. 
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Liptó utcai ikerház - Bp. XII. Liptó utca 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Csanády Gábor Mátyás DLA 
 
Munkatárs:    Pálfi Flóra Barbara 
Statikus:    Aninger Judit  
 
 
 
A helyszín a Sas-hegy lábánál egy saroktelek, amin eredetileg is a szomszédos épülethez kapcsolódó ikerház állt. 
Mivel mindkét utca erősen lejt, a telek két vége között három és fél méteres szintesés van. Az épület tartja a 
szomszéd épület gerincmagasságát és tetőhajlásszögét. Maga az épület háromszintes: a pinceszinten garázs, tároló 
és kiszolgáló funkciók helyezkednek el, amik szintben személygépkocsival és gyalogosan is megközelíthetők. A 
nappali belső tere alátámasztások nélküli. A terep erős lejtése miatt az ikerszomszéd felől, a telek használhatóságát 
is figyelembe véve támfalas tárolót létesítettek, hogy az épület mellett komolyabb növények is meg tudjanak 
maradni. Erre az oldalra nyílik a bejárat, ami az utcáról enyhe lejtőn közelíthető meg. A földszintet a nappali–étkező–
konyha fő funkciók töltik ki, a felső szinten három hálószoba kapott helyet. A lépcső az épület hátsó részén, a 
szomszéd épület falához kapcsolódik. Az épület egészében a nehéz és változatos terepadottságokhoz illeszkedik, és 
a szomszéd paramétereihez való alkalmazkodás kényszerét is úgy használja ki, hogy azzal a saját telke és a beépítés 
értékét növelje. Az épület homlokzatai egyszerűek, de a terephez való kapcsolódás, a tájolás és az ebből adódó 
funkcionális lehetőségek kihasználásával mégis változatosak.    
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Hegyvidéki Kulturális Szalon - Bp. XII. Törpe utca 2. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Lenzsér Péter DLA 
 
Építész tervezők:  Molt Klára, Tóth Attila 
Szerkezettervező:  Nagy András 
Épületgépészet:  Kéry Tamás  
Épületvillamosság: Benke Szilveszter  
 
 
 
A Hegyvidéki Kulturális Szalon a XII. kerület kulturális és civil életében jelentős szerepet játszik, régóta várt önálló 
otthonra. A Városházával átellenben, a Törpe utca végén felépített picinyke székház új minőséget és új lendületet 
adott az intézménynek. A Kiss János altábornagy utca és a Böszörményi út torkolatában, a Hivatal és a Hegyvidéki 
Kulturális Szalon között kifeszülő Városháza tér ez utóbbi épülettel vált befejezett, definiált városi főtérré, értékes 
teret alkotva az egykor autóval terhelt utcából. 
 
A terepviszonyoknak köszönhetően az új épület két irányból külön szintben megközelíthető: az alagsor a Városháza 
tér felé nyit kávézóval, míg a Törpe utcai bejárat a Szalon szívébe vezet. Az alapfunkció maga a nagyterem, amelynek 
egyszerre kell reprezentatívnak, flexibilisnek, többcélúan használhatónak és nagyobb belmagasságúnak lennie. A 
nagyteremhez kapcsolódó galériaszint lehetővé teszi egyrészt az oszthatóságot, másrészt maga is önállóan 
használhatóvá tud válni. Az épület közlekedőrendszere könnyen áttekinthető, a lépcső és lift kettőséhez 
kapcsolódóan szintenként pici, de sokféle használatra alkalmas, ötletes térrendszer jön létre, amit a modern 
megjelenésű épületbelső és átgondolt részletképzés tesznek teljessé. 
 
Az új épület anyagválasztása, tömegalakítása kapcsolatot teremt közvetlen környezetével, az önkormányzat 
épületével, önálló identitássá avatva a közöttük lévő teret. Mindezt különösen értékessé teszi a városi kontextusra 
finoman reagáló viselkedés. 
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White House Irodaház - Bp. XIII. Váci út 47. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Tima Zoltán, Márk Péter 
 
Munkatársak:  Szabó Máté, Öcsi Gabriella, Molnár J. Tibor, Gál Borbála, Tölgyesi Kaplony, Boda István 
 
 
 
A Váci úti irodafolyosó emblematikus épülete, a budapesti irodaház-építés egy különösen érdekes példája. Az 
intenzív beépítés egy olyan telken tudott megvalósulni, amelyen egy fővárosi védettségű épület is áll. 
 
A védett ipari épület legalább egy karakteres részének megőrzése nem volt egyszerű feladat, hiszen természetes 
módon ütközött a beruházó alapvető üzleti érdekeivel. Egészen addig, míg egy kis segítséggel a beruházó rá nem 
érzett a védett épület történeti megjelenésében megtestesülő érték hasznára: megtartásával, felújításával és a 
programba való integrálásával az irodaegyüttes jelképévé, szimbólumává tudott lenni. Az új épület úgy öleli körül, 
foglalja magába a több mint százéves ipari épületet, mint egy ékszer foglalata az ékkövet. Értelmet nyert a 
visszafogott, semleges homlokzatalakítás is, hiszen éppen egyszerűségével emeli ki az általa keretbe foglalt ékkő 
architektúráját. A két épület színválasztása, illetve a régi és új épületrészt összekapcsoló passzázs tovább erősíti az 
egység érzetét. Az elegáns fehér homlokzatszín, a szürke lábazat és az üvegfelületek tükröző képe olyan egyedi 
megjelenést, eleganciát ad az együttesnek, amely a magas színvonalú irodaházak esetén természetes elvárás. 
Minden magát magyarázza. 
 
Az irodaegyüttes jól használható, önálló identitású, összetéveszthetetlen más irodaházzal. Olyan érték született az 
értékmentő mértéktartásból, ami messze túlmutat a normál irodaházak presztízsén. 
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Shopmark Bevásárlóközpont átalakítása - Bp. XIX. Üllői út 201. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Kertész András Tibor DLA, Tóth Tamás 
 
Belsőépítészet:  Szenes Design Studio Bt. 
 
 
 
 

Az egykori Europark Bevásárlóközpont a használatban megkopott és megjelenésében is elavulttá vált. Bezárását 
követően külső és belső megújulása után Shopmark néven nyílt újra. 
 
A főbejárat új, egyszerű megfogalmazása hívogatóvá vált, ami az egész épülettömeget keretbe foglalja. Környezete 
mintaszerűen rendezett, a bejárat előtt közösségi teret alakítottak ki, növénnyel elválasztva azt a forgalmi utaktól. 
A homlokzaton elhelyezett reklámok és a LED fal követi az architektúra logikáját. A teljesen újjáalakított belső 
megjelenés mértéktartó: új térformák, átlátások, födémáttörések, természetes fény, konzekvensen egységes 
design, a megbízhatóságot sugárzó hűvös elegancia jellemzi. A burkolatok puritánok, de egyedi, igényes, átgondolt 
és helyspecifikus megoldások; a típus- és burkolatváltás jelzi az eltérő funkciók elkülönülését. Az álmennyezet 
egyedi, a tér igényeiből következő, vizuálisan jól határol. Rendkívül elegánsak és szépek a bútorok és az egységesen 
alkalmazott üzletfeliratok. A mintaszerűen berendezett food court a földszintről az emeletre került, üzletsoroktól 
elszeparált részre, ahonnan ki lehet látni a bejárat, illetve a város felé. 
 
Az épület megtartotta az eredeti koncepció összes értékét, racionalitása megmaradt, de ezen túl izgalmas 
megújításával felértékelődött. A környék építészeti megjelenésének általános színvonalát az üzletközpont messze 
túlhaladja, amivel jótékony példát mutat a környező területek hosszú távú fejlődéséhez. 
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Kádár-kocka üvegszalaggal - Bp. XXII. Gyöngyszem utca 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Csanády Gábor Mátyás DLA 
 
Építész munkatárs:  Pálfy Flóra Barbara  
Statikus:  Varga Tibor 
 
 
 
 
Ezen családi ház felújítása és átépítése nem kizárólag építészeti, hanem egyszersmind társadalmi, szociális 
szempontú megközelítést is igényel. Az épületátalakítás egyfajta speciális válasz arra az általánosan létező kérdésre, 
hogy milyen módja, lehetőségei és korlátai vannak ma hazánkban a fiatal családok minőségi otthonteremtésének. 
 
Egy többgyermekes család, a földszint és a tető átalakításával formálta a maga igényeire, képére a megvásárolt 
kockaházat. A céljuk az volt, hogy korszerű életteret hozzanak létre gyarapodó családjuk számára. A lakók 
szempontjából azonban nem a településképi szempontból idegen, a korábbi magyar építészeti hagyományokhoz 
nem kötődő megjelenés volt a legnagyobb probléma, hanem a korszerűtlen alaprajz, a kertkapcsolat hiánya, a nem 
megfelelő energetikai állapot, a jellemzően elavult gépészet és épületszerkezetek.  
 
A hagyományos szerkezetű épületet korunk igényeinek megfelelően terveztették és építették át. A törekvést 
feltétlen értéknek kell tekinteni és például állítani, mert ha a családok a saját maguk számára végzett 
épületfelújításokat legalább ilyen minőségben végeznék el, akkor településeink építészeti kultúra tekintetében 
messze előrébb tartanának a ma tapasztalható állapotoknál. 
 
A Kádár-kockaként nevezett háztípus költséghatékony felújítása több olyan átfogó, elméleti kérdést is felvet, 
aminek megválaszolása messze túlmutat egy épületfelújítás eredményein. 
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Összegzés  
 
A kiíró Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara, valamint a Bírálóbizottság tagjai a 
pályázatot eredményesnek nyilvánítják. 

A Bírálóbizottság értékelése szerint, több kiemelkedő színvonalú, azonban különböző típusú alkotás érdemel 
elismerést, ezért a Nívódíj mellett két Kiemelt Dicséret és öt Dicséret adományozására tesz javaslatot. 
Ezzel egyidejűleg a pályázat díjazására fordítható pénzjutalom összegét 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint) 
összeggel megemeli (amely forrást a Budapesti Építész Kamara biztosítja). 

A Nívódíjban részesülő pályázó bruttó 1.000.000,- Ft (azaz Egymillió forint) pénzjutalmat kap, továbbá a Budapest 
Építészeti Nívódíja 2019 emblémáját tartalmazó, lézer gravírozott rozsdamentes acél plakettet és elismerő oklevelet 
vehet át. 
A Kiemelt Dicséretben részesülő pályázók egyenként bruttó 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint) pénzjutalomban 
részesülnek és elismerő oklevelet vehetnek át.  
A Dicséretben részesülő pályázók egyenként bruttó 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint) pénzjutalomban 
részesülnek és elismerő oklevelet vehetnek át.  
 
 
Budapest Építészeti Nívódíja Bírálóbizottsága idén is azokat a kiemelkedő ötleteket, elképzeléseket díjazta, amelyek 
méltóak a város múltjához, meghatározzák a jelenét és követendő válaszokat adnak a jövő kihívásaira.  
A beérkezett pályaművek mindegyike példa arra, hogy nagy számban jelennek meg Budapesten értékes, 
mintaértékű építészeti alkotások, amelyek nem csak egy-egy épület életre hívását vagy megújulását szolgálják, 
hanem formálják azok környezetét és gazdagítják Budapest településképi arculatát. Ezek az épületek azt is 
bizonyítják, hogy tervezőik elhivatottan és kiemelkedő minőségben művelik szakmájukat, amivel 
megfelelnek Budapest Építészeti Nívódíja által meghatározott magas mércének. 
 
 
 
Budapest, 2019. november 20. 
 
 
 
 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra sk. 
Bírálóbizottság 
elnök 


