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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 2022 díj odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják 
a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot. 
 
A 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 az épület felelős tervezője önállóan vagy az építtetővel (tulajdonossal) közösen 
(továbbiakban együtt pályázó). 
Egy alkotás csak egy pályázatként vehet részt. Ugyanazon pályázó több alkotással is pályázhat. 
A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2019. július 1. és 
2022. július 3. között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták át (nem építési engedély köteles építmény 
esetén). 
 
Nem vehet részt a pályázaton olyan alkotás, amely korábban már Budapest Főváros Önkormányzata Építészeti 
Nívódíja, a Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíja, vagy a Budapest Építészeti Nívódíja pályázaton érvényes 
pályaművel indult, függetlenül annak eredményétől. 
 
A pályázat jellege 

Nyílt 
 
A díjazás 

A Bíráló Bizottság egy díjazottat választ, amelynek a Budapest Építészeti Nívódíja 2022 címet adományozza. Több 
kiemelkedő színvonalú, a maga nemében példamutató, vagy partnerségben létrejött, de különböző típusú 
(funkciójú, léptékű) alkotások esetén, a Bíráló Bizottság két díjat is kiadhat, továbbá javaslatot tehet Budapest 
Építészeti Nívódíja Dicséret odaítélésére. Megfelelő kiemelkedő színvonalú pályamű hiányában a díjat a Bíráló 
Bizottság nem köteles kiadni. Az elismerés pénzjutalommal is jár, amelyre legfeljebb bruttó 4.000.000,- Ft (azaz 
négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a Bíráló Bizottság nem köteles a teljes összeget felhasználni. Egy díj 
összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint). 
 
A Bíráló Bizottság tagjai 
 

Elnök Kerpel-Fronius Gábor  
okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes 
Budapest Főváros Önkormányzata 

 

Tagok Erő Zoltán Budapest főépítésze 
Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály, főosztályvezető 

 

Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze 
Budapest Főváros Önkormányzata 
 

Csapó Balázs építész 
Budapesti Építész Kamara 
 

Brenner János építész, urbanista 
 

Félix Zsolt építész 
 

Anthony Gall építész 
 

Soltész Noémi építész 
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A bírálat 
 
Előzsűrizés  2022. szeptember 6-12. 
 

Bizottsági ülés  2022. szeptember 13. 
 

Hiánypótlás, kizárás ---  
 

Pályázatok 24 db (a beérkezés sorrendjében) 
 

Pasaréti Közösségi Ház II. ker. 

Diószegi Sámuel utcai diákszállás VIII. ker. 

Tengerszem rendelő X. ker. 

Svábhegyi református óvoda és kiszolgáló egységei XII. ker. 

MVM DOME IX. ker. 

Testnevelési Egyetem könyvtár (B8-as épület) XII. ker. 

Kadarka utcai óvoda II. ker. 

Attila 99 Loft apartmanház I. ker. 

Robert Bosch Campus 2 X. ker. 

Bakáts tér és a csatlakozó utcák felszíni rendezése IX. ker. 

Magyar Állami Operaház rekonstrukció VI. ker. 

Pillar irodaház XIII. ker. 

MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum XII. ker. 

Budapest BR_E jelű lakóház XI. ker. 

Mosonyi utcai lakó-apartmanház VIII. ker. 

Magyar Zene Háza XIV. ker. 

Pestszentimrei orvosi rendelő és Agóra XVIII. ker. 

Budafoki Zöldike Tagbölcsőde XXII. ker. 

Andrássy út 52.szálloda műemlékrekonstrukció VI. ker. 

Vizafogó Park és Pavilonépület XIII. ker. 

Szervita Square Building V. ker. 

Svábhegyi kortárs magánvilla XII. ker. 

KOZMO hotel és társasházi lakások VIII. ker. 

A15 villa XII. ker. 
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Az első bizottsági ülés alkalmával a Bíráló Bizottság nyolc pályaművet választott ki, amelyeket helyszíni bejárás során 
is meg kívánt tekinteni. Az épületek megtekintése a bírálatot elősegítette, de független a pályaművek 
rangsorolásától. 
 
Épületbejárás  2022. szeptember 21. (a megtekintés sorrendjében) 
 

Magyar Állami Operaház VI. ker. 

Attila 99 Loft apartmanház I. ker. 

Vizafogó Park és Pavilonépület XIII. ker. 

Bakáts tér és a csatlakozó utcák felszíni rendezése IX. ker. 

KOZMO hotel és társasházi lakások VIII. ker. 

Pasaréti Közösségi Ház II. ker. 

A15 villa XII. ker. 

Budafoki Zöldike Tagbölcsőde XXII. ker. 

 
  

Eredmény Nívódíj Vizafogó Park és Pavilonépület XIII. ker. 

 
 

Dicséret Attila 99 Loft apartmanház I. ker. 

  KOZMO hotel és társasházi lakások VIII. ker. 

  Bakáts tér és a csatlakozó utcák felszíni rendezése IX. ker. 

  A15 villa XII. ker. 

  Budafoki Zöldike Tagbölcsőde XXII. ker. 
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Vizafogó Park és Pavilonépület - Bp., XIII., Párkány utca 39-41. Vizafogó Park 
 

  
 
Pavilonépület: 
Építész felelős tervező:   Nagy Csaba, Pólus Károly 
Építész társtervező:   Batta Miklós, Varga Bianka 
Tartószerkezeti tervező: Cséfalvay Gábor, Szenczi Zsófia (Tetra-Plan Kft.) 
Épületgépészeti tervező: Sor Zoltán (PHQ Kft.) 
Épületvillamossági tervező: Aczél Dávid (ENOVA Kft.) 
Tűzvédelem:   Decsi György (Fireeng Kft.) 
Konyhatechnológus:  Rátonyi Árpád (Quartisse Bt.) 
Park: 
Tájépítész felelős tervező: Hómann János, Pécsi Máté 
Tájépítész társtervező:  Ripszám Eszter, Wang Xiao 
Úttervezés:   Ittzés Miklós, Varga Péter, Hartai Gábor (Ittzés Mérnökiroda Kft.) 
Vízgépészet, öntözőrendszer: Szűcs Sándor (Laungrin Bt.) 
Külső közmű:   Bíró Attila, Hanczár Gábor, Ördög-Beke Ágnes (KÉSZ Tervező Kft.) 
Közvilágítás, energiaellátás: Molnár Attila (Tetra-Com Kft.) 
Szobrász:   Lestyán Goda János 
Talajmechanika:  Boldizsár László, Kovalóczy György (Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft.) 
Geodézia:   Vajda Szabolcs (Tájépítész Bt.) 
 
Építtető:   Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 
Megrendelő, lebonyolító: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 
Kivitelező:   Miskolczy Energiaterv Kft. (Pavilonépület), Parkfenntartó Kft. (Vizafogó Park) 
 
A XIII. kerületi Vizafogó lakótelepnek és a Göncz Árpád Városközpont közé ékelődő területrészének izgalmas és 
hányattatott története van. Nem is olyan régen itt még iparvágányok sorakoztak, az ipari múltból azonban már 
csak a vágányokat kísérő indóház épülete maradt meg. A környék dimanikusan városiasodik. Nem nagyon van arra 
példa, hogy egy kerületi önkormányzat saját elhatározásából egy beépítésre szánt telekből közparki területet 
hozzon létre. Itt ez mégis megtörtént, és mert ez a környék nagyszámú lakosságának jelent hatalmas 
életminőségbeli változást, a zsűri nagyon magasra értékelte és üzenetértűnek fogta fel. A telek parkosításával 
kialakított tó, a tóparti pavilonépület (amely közvécét üzemeltet) kerítéssel zárt, éjjel nem látogatható, ezáltal az 
angol square-rendszerhez hasonlatos üzemeltetés, a jól megválogatott növényzet, a talajkutas öntözési rendszer 
és a közösségi szondázással kialakított közparki funkciók olyan tájépítészetileg és építészetileg is jól megformált 
oázist hoztak létre a városi dzsungelben, amely jobb hellyé teszi és felértékeli a Vizafogó területét. Az ipari 
rendezővágányokból beépítésre szánt területté, majd közparkká alakuló terület olyan tanmese, amit Budapest 
szívesen és büszkén mesélhet el bárkinek, s ami tervezőinek és megbízóiknak is a becsületére válik. 
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Attila 99 Loft apartmanház - Bp., I., Attila út 99. 
 

   
 
 
Építész felelős tervező:  Dékány Tibor, Hatvani Ádám 
 
Építész tervező: Pomázi Dorottya, Botta László, Kosik Péter, Ungerhofer Dani, Czigléczki Attila, 

Evva Ambrus, Tripsánszky Zoltán, Lévai Marcell 
Belsőépítészet: 
Közös területek, wellnes, étterem 

 Dékány Tibor, Hatvani Ádám, Pomázi Dorottya, Botta László, Kosik Péter, 
Ungerhoffer Dani, Tripsánszky Zoltán, Lévai Marcell, Evva Ambrus 

Lakások és pékség Berecz Dániel, Kutasi-Kovács Petra, Knerczer Beáta, Cziczer Klaudia, 
Kiss Kaiser Panka, Kiss Marianna, Balogh Boglárka, Kónya Orsolya, Domján Éva, 
Pataki Attila, Tóth Tímea, Tyeklár Ádám, Zsidek Gergő, Kanyó Mihály, Banics 
Adrienn, Károly Ferenc, Koller János, Nagy Henriett, Tóth Petra 

Design & Build: Malata Gyula 

 
Az Attila úti együttes különös keveréke a polgári lakóháznak és az indusztriális hangulatú loft-háznak. Ez a 
többszínűség nem új, már Györgyi Dénes 1937-es épülete is ötvözte a lakóházat az irodaházzal és a trafóházzal. Az 
Elektromos Művek épülete jól besimult az Attila úti térfalba, pedig a mimikrijét megtalálni nem lehetett könnyű. 
Az épület idővel funkcióját elvesztette: a trafóállomást a budapesti elektromos hálózat gyökeres átalakítása tette 
feleslegessé, a számítóközpont pedig az informatika fejlődése révén vált idejét múlttá. 
Gondolhatnánk, hogy könnyed ujjgyakorlat lehet egy kiüresedett épületváz felhasználásával luxuslakásokat 
kialakítani, azonban nem ez volt a helyzet. Az eredeti térrendszer adottságai összetett feladatot adtak, a korabeli 
lépcsőházak és felvonók pozíciója, az eltérő emeletmagasságok és a meghatározó szellőzőkürtők között jól 
működő épületet kialakítani nem kis kreativitást igénylő feladat volt. Szerencsére a nagyvonalú program is 
lehetővé tette a lakások nagystílű térstruktúrájának kialakítását. Jó döntésnek bizonyult a földszinten az étterem 
hátra húzása is, így még a Bugát lépcső parkja is új elemmel gazdagodott. Különleges feladatot jelentett még az 
épület ipari jellegű nyílászáróinak átértelmezése. 
Bár az épület nem védett, épített örökségünknek izgalmas eleme. A tervezők nagy gonddal őrizték és fejlesztették 
az eredeti ház karakterét, az építészeti részleteket, szerkezeti megoldásokat. A lakások és az étterem is érzékeny 
építészeti minőségben valósult meg. 
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KOZMO hotel és társasházi lakások az egykori Józsefvárosi Telefonközpont épületében 
Bp., VIII., Horváth Mihály tér 17-19. 
 

  
 
 
Építész felelős tervező:   Draskóczy Gergely -KOZMO hotel és társasházi lakások “AA” szárny 

Mészáros Gabriella -Társasházi lakások “BB” szárny 
Építész társtervező: Németh Tamás, Mester István 
Statika:  Méri Tamás, Neumayer Péter, Salacz Ákos, Vida Kálmán 
Gépészet: András-Tövissi Balázs, Bujtár Gábor, Lucz Attila, Kovács Gyula 
Elektromos: Rajkai Ferenc, Petkovics János 
Épületszigetelés: Horváth Sándor 
Tűzvédelem: Decsi György 
Víziközmű: Farkas Sándor 
Zajvédelem: Csott Róbert 
Munkatársak Bereczki Sándor, Szakolczai Alida, GCA Architects, Andrea Navarro, Daniela Baeza, 

 Földesi Tímea, Szűcsné V. Babett, Karányi Ágnes, Szalai Balázs, Lászlófi Károly, 
Kohlberger Dániel, Soltész Bence, Palotai Barbara, Schmutzer Áron, Otruba Gábor, 
Gabara-Budai Krisztina 

 
A volt Józsefvárosi Telefonközpont építésekor mind eredeti funkciójában (kommunikációs technika), mind 
szerkezetében (korai példa a vasbeton használatára) rendkívül modern volt, formavilágában pedig az eklektika és 
a szecesszió határán mozgott. Később funkcióját vesztette és üresen állt, tehát bizonyos értelemben kimerítette a 
„barnamező” fogalmát. Az épület környéke, beleértve a közterületeket, rehabilitációt igényel, amit a sikerült 
újrahasznosítás talán „urbanisztikai akupunktúra” jellegével el tud indítani. Az épület nagy részét a szálloda 
foglalja el, az eredeti bejárattól az újonnan épített, acél-üveg szerkezetű recepciót akár gyalog, akár – a kofferok 
kirakodásáig – gépjárművel lehet megközelíteni. A műemlékvédelmi igényesség a részletekig – mint például a 
nagyvonalú főlépcsőház kerámia-burkolatának helyreállítása – kiterjed. Egy később beépített födém elbontásával 
az udvarra néző nagyvonalú vendéglátó helyiség kialakítása vált lehetővé. Komoly műszaki kihívásnak bizonyult a 
pincébe került wellness-egység elhelyezése. Városfejlesztési szempontból ígéretes beavatkozás történt, jól 
sikerült a későbbi átalakítások során szinte reménytelenül össze-vissza átépített épület alaprajzi letisztítása, az 
eredeti állapothoz közelítése. 
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Bakáts tér és a csatlakozó utcák felszíni rendezése - Bp., IX., Bakáts tér 
 

  
 
 
Tájépítész felelős tervező:  Steffler István, Szloszjár György 
 
Tájépítész tervező:   Bőhm Gábor, Pálffy Dóra 
 
 
A Belső-Ferencváros ikonikus tere régóta várt a megújításra, ennek pénzügyi keretét a főváros TÉR_KÖZ pályázata 
biztosította tetemes kerületi önrésszel. A tér átalakítását célzó terv számos változatot élt meg, éles viták 
kereszttüzében edződött végleges formába, ahol harcolt egymással a parkolási, forgalmi, forgalomcsillapítási, 
zöldítési és reprezentációs igény. A végleges és megvalósult tervek kevesebb reprezentációt (elmaradt a sokáig 
ide tervezett szökőkút), jelentősebb forgalomcsillapítást és több zöldet tartalmaznak, amely összességében 
nyugodtabbá, bájosabbá, humanizáltabbá és utcaképében is magas esztétikai minőségűvé varázsolják a helyszínt. 
A járdafelületek klinkertéglát idéző képe egyfajta egyedi arculatot, keretezést is kölcsönöz a térnek és a Bakáts 
utcának. Külön figyelmet érdemelnek azok a kísérleti technológiai megoldások, amelyek a meglévő és a pótolt fák 
életterét javítják a Stockholm Faültetési Rendszer nagyarányú alkalmazásával, ilyen tekintetben is mintaértékűvé 
és úttörő jelentőségűvé avatva a környezetalakítási munkát. A Bakáts tér fontos és jó példája lett a belvárosi 
közterületi rehabilitációnak, amelyet jelenleg példás fenntartás egészít ki, azzal együtt, hogy a téren időnként a 
nagyobb rendezvények jelentős igénybevételnek teszik ki a zöldfelületet. 
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A15 villa - Bp., XII., Alkony út 15/c 
 

  
 
 
Építész felelős tervező:   Fazekas Katalin DLA, Vilics Árpád (Kettőpera Stúdió Kft.) 
 
Belsőépítész tervező: Fazekas Katalin DLA, Vilics Árpád (Kettőpera Stúdió Kft.) 
Táj-és kertépítész tervező: Pécsi Máté (Objekt Kft ) 
Munkatársak Baranyi Ágnes, Vereb-Dér Anna 
 
 
A Zugliget felett magasodó dombon a villa elrejtőzött. Nem mutogatni akarja magát, hanem arra figyel, hogy a 
legszerényebben foglalja el azt a kilátóhelyet, ahonnan a Jánoshegyi kilátóra nyíló hasadékban az egyetlen épület 
a kilátó maga. A többi erdő és erdő – Budapesten valószínűleg nem sok ilyen helyet találunk. A ház tömege szinte 
észrevehetetlen. Az átlátások, a könnyed, jelzésszerű előtető, a külső és a belső terek rafinált kapcsolatainak 
köszönhetően a tömeg elveszíti a jelentőségét – a figyelem a terekre és a térkapcsolatokra, az átjárókra és a 
lépcsőkre koncentrálódik. 
A minimáleszközökkel kialakított ház materiális valóságát a karakteres tégla, a látszóbeton szerkezeti elemek és a 
szinte vernakuláris hangulatú tetőszerkezet adja. A két szinten keresztül egymásba folyó terek voltaképpen a 
környező tájjal is minden ponton összekapcsolódnak. A terek arányosak, a beépített bútorok jellemzően gondos 
részletképzéssel a burkolatok részévé válnak. A mobíliák is szerves részét alkotják a kiegyensúlyozott 
belsőépítészeti koncepciónak. Figyelemre méltó az épület korszerű, alacsony energiaigényű gépészeti rendszere – 
de még a gépészeti és elektromos hálózatok precíz kiépítése is. Külön említést érdemelnek az erdős környezetben 
alkalmazott tájépítészeti megoldások, a gondosan megválogatott intenzív kiültetések is. Az épület egésze 
harmóniát sugall: telepítése, térfoglalása, visszafogottsága példaértékű. 
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Budafoki Zöldike Tagbölcsőde - Bp., XXII., Terv utca 14/a 
 

  
 
 
Építész felelős tervező:   Nagy Csaba, Pólus Károly 
 
Építész társtervező: Kassai Dorottya, Pásztor Ádám 
Építész munkatársak: Horváth Krisztina, Rády Szilveszter, Senánszky Zsófia 
Táj-és kertépítész tervező: Massányi Edina (Open Air Design Kft.) 
Tartószerkezeti tervező: Pintér Tibor (ÉKI Terv Mérnökiroda Kft.) 
Épületgépészeti tervező: Makáry Csaba (Agorex Kft.) 
Épületvillamossági tervező: Kapitor György (Zone-Plan Kft.) 
Konyhatechnológus: Rátonyi Árpád ( Quartisse Kft.) 
 
Építtető: Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata 

 
A Tétényi fennsík délkeleti lejtőjén épült fel Budafok-Tétény Önkormányzat három egységből álló Zöldike 
Tagbölcsődéje. Az épület nyers, vakolt falaival és zöldtetőjével nem akar kitűnni környezetéből, a táj részeként 
definiálja magát, közelebbről nézve pedig egy teljes mélységéig átgondolt külső és belső térsor tárul fel, ahol az 
épület minden majdani használójára szeretettel gondoltak a tervezők. A pavilonos, csoportszoba-párokra tagolt 
elrendezés a nagy épületet kisebb tömegekre bontja, így az jól illeszkedik a környező családi házak léptékéhez. A 
tagolt tömeget egységes, a tereplejtést követő, extenzív zöldtető fedi, amely a csoportszobáknál, a hangsúlyos 
helyeken megtörik, körülölelve a hozzájuk tartozó játszóudvarokat, árnyékot és esővédelmet biztosítva. Az 
ablakok mérete és magassága változó, sokukat a gyermekek méreteihez igazították, amelyek így a homlokzatot 
játékossá alakítják. Ezt a játékot folytatják a telek alatt található pincerendszer vasbeton kútgyűrűkből készült 
szellőzőkürtői, ezeket a tervezők belefoglalták a kompozícióba: a körökkel átlyuggatott mesebeli kémények az 
épület és a kert részeivé válnak. A racionális alaprajzi elrendezéshez érzékeny belsőépítészeti koncepció párosul: a 
színek és természetes fafelületek nagyon visszafogott pasztell árnyalatokban jelennek csak meg a világos 
terekben, nincsenek felesleges gesztusok. A gondos, a nagy egész mellett minden részletre kiterjedő tervezői 
attitűd követendő példát állít a kisgyermekeknek szóló terek jövőbeli tervezői elé. 
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Kadarka utcai óvoda - Bp., II., Kadarka utca 1-3. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Dénes György 
 
Építész társtervező:   Bánhidi-Kovács Anikó 
Táj- és kertépítész tervező: Kedves Zsófia 
 
 
Máriaremete gyakorlatilag már a kertvárosi gyűrű egyik eleme, de még Budapest része. A jellemzően családiházas 
beépítés valamiért nem nőtte be a Kadarka utca egyik telektömbjének végét: itt kapott helyet az új óvoda. 
Környezetére egyszerre jellemző az egyneműség és a sokszínűség. Az előbbi elsősorban a beépítés tekintetében, 
míg az utóbbi a stílusok keveredésében mutatkozik meg. 
Az épület méretét tekintve nagyobb, mint a lakóházak, egy blokkba szervezett alaprajza ellenére osztott 
tömegével a kisebb épületek léptékét keresi. A Szabadság utca felé eső terep ugyanakkor kihangsúlyozza a 
kétszintes, bástyaként megfogalmazott épületrészt. Az udvar nem nagy, de intenzíven berendezett, a 
foglalkoztatók között ponyvával árnyékolható teraszokkal. A szűk telek miatt a szükséges funkciók határozott 
sávokba rendeződnek, az udvar tájépítészete azonban oldott, puha formákkal operál. 
A forma- és színgazdag homlokzatképzés a ház mimikrijéhez ad hozzá, mégis az összkép az ismétlődő elemek 
miatt egyfajta szerkesztettséget mutat. Az épület játékos, de nem kísérletező: biztos kézzel megrajzolt 
architektúrája egy kiforrott eszköztár elemeiből épül fel. Anyaghasználatában a természetes fa és a téglaburkolat 
dominál, a vakolt felületek különféle színezése utal az épület funkciójára. A belső terek semlegesebb építészete 
otthonos érzetet ad, a látszó faszerkezetek a tetőzet tektonikáját erősítik. 
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Pasaréti Közösségi Ház - Bp., II., Pasaréti út 102. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Sajtos Gábor DLA 
 
Építész társtervező:   Sajtos-Grand Gabriella 
Építész tervező munkatársak: Takács László, Virág Péter, Bálint Anna, Páll András, Pintér Sára, Järger Zsolt 
Belsőépítész tervező:  Sajtos Gábor DLA, Sajtos-Grand Gabriella, Bálint Anna 
Táj- és kertépítész tervező: Fodor Mátyás 
 
 
A Páduai Szent Antal Plébániához tartozó Közösségi Ház négyszintes tömbje az utcára merőlegesen, hosszú 
keskeny és lejtős telekre került. Egyetlen nagyobb nyílás fogadja az érkezőket. Oldalt egy kétszintes tornác 
látványosan összeköti a bejárati szintet az alatta lévő kertkapcsolatos közösségi szinttel. A tornác boltíves 
kialakítása kapcsolatot keres a szemben lévő műemlék templommal, mögötte vízszintes tagolások, üveg–fehér 
vakolat, valamint perforált beton rácsok.  Az egyébként szürke homlokzaton a nyílások általában sávosan jelennek 
meg, a perforált beton rács visszatérő elem. Visszafogott színek használata jellemző, a külső szürke és fehér belül 
visszaköszön a nyersbeton felületekben, az alkalmazott burkolatokban. Funkcionális kialakításában meghatározó a 
lépcsőház bejárathoz közeli elhelyezése.  A közösségi tér a kertre nyílik, oldalt üvegajtókkal.  A bejárati szinten egy 
kis kápolna, leghátul egy tornaterem kap helyett, az emeleten kisebb termek egészítik ki a funkciókat.  A mívesen 
berendezett kápolna és a szomszédos tornaterem jelzik, hogy az épület egy népes egyházi közösség otthonaként 
sokféle tevekénységet hívatott szolgálni, barátságosan megoldja az egyházközösség összetett igényeit. 
Visszafogott külső formája a boltívek gesztusával kapcsolódik a műemléktemplomhoz és környezetéhez. 
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Szervita Square Building - Bp., V., Szervita tér 8. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Gellár László 
 
Építész tervezők:   Besenyei Balázs, Erdélyi Róbert, Ferenczi Huba, Nagy Orsolya, Titkos Ádám 

(DVM Group Kft.) 
Látványtervezők: Meszes Csanád, Lukács Stefán, Kovács Mátyás (DVM Group Kft.) 
Belsőépítész tervezők: Metrogramma Architecture Studio (Milan), 

Kutasi-Kovács Petra, Lente Ildikó (DVM Group Kft.) 
Táj- és kertépítész tervező: 4D Tájépítész Iroda 
Koncepció terv, továbbá szerzői felügyelet az engedélyes és kiviteli tervekre: 
 Fekete Antal és Dóczé Pál (Finta és Társai Stúdió Kft.) 
LEED szakértő: Gidró Zsuzsánna (DVM Group Kft.) 
 
 
A Szervita Square Building többfunkciós épület, prémium kiskereskedelmi- és irodaterekkel, lakóingatlanokkal, 
valamint öt parkolószinttel Budapest belvárosában. A Szervita tér értékes épületállománya izgalmas 
várostörténeti múltjának lenyomata: a barokk Szent Anna templom és az egykori Invalidus-ház (mai Városháza), 
klasszicista és szecessziós épületek szegélyezik a teret, az 1970-es évek egyik modern építészeti emlékét, a Matáv 
székházat nemrég hotellé alakították át, a szintén modern OMFB iroda- és parkolóházat pedig a beruházás 
keretében elbontották. Izgalmas építészettörténeti találkozó – igazi kihívás egy ilyen helyszínre épületet tervezni. 
Az új szabályozással a tér észak felé kibővült, így jobban kapcsolódik a Petőfi Sándor utcához, az új épület pedig 
egy homlokzatával fordul a tér felé. A ház keresi a kapcsolatot a környezetével: a határoló közterek kétszintes 
passzázsként befolynak az épületbe, a kint és bent határa elmosódik. Az épület kontúrjai kissé elmosódnak 
környezetét visszatükröző üveghomlokzatának, lekerekített sarkainak és a homlokzat szabadon megrajzolt, lágy 
hullámainak köszönhetően. A kétemeletes egységekre tagolt üveghomlokzat a szomszédos épületek közelsége 
miatt nem idegen hidegséget sugároz, hanem a tükröződésekkel segíti a kortárs épülettömeg beolvadását 
környezetébe. A homlokzati díszlizénák dinamikus játéka és a síkok hullámzása megtöri a nagy felületeket. A 
főszerepet a forma és az egyedi, iparművészeti minőségű részletképzések játsszák, de szerepüket nem túlozzák el: 
a tükröződő felületek a figyelmet a rendkívül értékes építészeti környezetre irányítják. 
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Magyar Állami Operaház rekonstrukció - Bp., VI., Andrássy út 45. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Zoboki Gábor DLA habil. 
 
Vezető tervező: Turi Zoltán, Borzák Richárd, Kakas László, Silvester Csaba, Szlabely Balázs 
Építész tervezők: Antmann Somogyi András, Árvainé Szabó Valéria, Bánsági Dávid, Besey Judit, 

Csöndes Albert Fatime, Fekete Attila, Fekete Ferenc, Galgóczki Bonifác, Iványi 
Réka, Jaczó Anna, Kacsoh Gábor, Kormányos Anna, Lencsés Albert, Miklós 
Bernadett, Molnár Máté, Molnár Zoé, Orlovits Balázs, Palásti Ildikó, Poller Mónika, 
Reppert Béla, Révai Virág Rutkai Pál, Seidl Krisztián, Szontág Júlia Dominika, 
Sztankó Gerda, Timár András 

Projekt koordinátor: Farkas Dóra Építész 
Társtervező: (ZED Építész Stúdió Kft.) Zimay Balázs, Kőmíves Ildikó, Barna Eszter, Vácz Ádám, 

Fodor Kinga, Varga Dániel, Sebestyén Petra, Horváth Borbála 
Belsőépítészet: (Stúdió Kvarc Kft. - műemléki területek), Simon Mónika, Haraszti Lívia, Kalász 

Dóra, 
Pálmai-Juhász Patrícia, Fehér Marianna, 
(Demeter Design Stúdió Kft. - üzemi területek) Demeter Nóra, Simon Edina, 
Pásztor Ivett, Farkas Petra, Csigó Ákos, Polgár Tibor, Leits Miklós 

 (Czakó Kft. - műemléki területek) Czakó Kálmán 
Homlokzat felmérés: (Tripartitum Kft.) Deák Zoltán Bernáth Attila, Schuszter Dániel, Erdélyi Erika, 

Stágel Soma 
Épületszerkezetek: (FRT Raszter Kft.) Takács Balázs, Reisch Richárd, Nové Valéria, Csanády Adél, 

Sáró Ágnes 
Bakonyi Dániel (homlokzati nyílászárók) 

Tartószerkezet: (STR- Design Kft.) Bimbó Gábor Budaházy Viktor, Strbik Angelika, Pauer Petra, 
Reguly Eszter, 
 (Kamarások Bt – színpad) Kamarás Ferenc 
(2 RABB Kft – Lotz-freskó tartószerkezete) Rabb Péter, Rabb Dániel, Bálint 
Valentin, Hankó Andrea, Sztupa Bence, Ugrinné Zrubka Beatrix 

Épületgépészet: (Körös Consult Kft.) Kolarovszki László Áy János, Szakál Norbert, Szendi Attila, 
Szarka Zsolt, Szutter Richárd, Komódi Zsolt 

Épületvillamosság: (Hungaroproject Mérnökiroda Kft.) Rajkai Ferenc, Darnay János, Sax Dezső, Pataki 
István, Radics Richárd, Nagy Dániel 
(SDesign Electric Kft – auditórium) Sándor Dávid, Németi Tamás, Surányi Gábor 
Kapitor György (üzemi területek) 
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Tűzjelző: (B Consulting Kft.) László Árpád 
Automatika: Onea Zsolt, Katona György 
Informatikai hálózat: Palotai László 
Tájépítészet: (Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft.) Nemes Zoltán, Dobos Ivett 

(Pagony Kft.) Herczeg Ágnes, Rahnama Azadeh 
(VÁROS-TEAMPANNON Kft.) Koszorú Bálint, Munkácsi Péter 

Konyhatechnológia: (Design Studio Kft.) Rétfalvi Kurucz-Alexandra 
Tűzvédelmi szakértő: (Pro Almond Kft.) Báder György 
Auditórium teremakusztika: (STUDIO DAP) Federico Cruz, 

(Barney Entel Kft.) Huszty Csaba, Illy Tamás 
Épületakusztika: (Arató Kft.) Borsiné Arató Éva, Borsi Gergely 
 Józsa Gusztáv (gépészeti akusztika) 
Felvonók: (Viron Kft.) Déri László 
Látványtervezés: 8Greypixel Kft.) Mátételki Ákos, Lipka József 

(Homologue Kft – Üzemház) Ölbey Zoltán, Lovas Lars (Üzemház) 
Restaurátorok: (Mentartis Kft.) Seres András, Tóth Alexandra Magyar Éva, Tímár Lőrinc, Nagy 

Melinda, Rékasy Bálint, Zágoni Péter, Kóbor Zsolt, Ludányi Gábor, Herling Zsuzsa 
Műemléki szakértés  Mezős Tamás, Bodó Balázs, Szebeni Nándor, Rabb Péter, Daragó László 
Speciális technológia: Fürjes Andor, Kenderessy Miklós 
Textiltervezés: Fellegi Eszter, Révész Eszter 
Művészettörténet: Branczik Márta 
Színpadtechnológia: Tompai Zsuzsa 
Világítástervezés: (MadebyLight Zrt.) Haász Ferenc, Balogh András Miklós, Novák András  
Szignalizáció: (Graphasel Kft.) Drozsnyik Dávid, Beke Mátyás 
Akadálymentesítés: Szabó Henriett 
 
 
Az ikonikus épület mind műszaki, mind funkcionális szempontból általános rekonstrukcióra szorult, ami ötéves 
munka után fejeződött be. A feladat lényegében két részből állt: az egyik a közönség által használt részekre 
(nézőtér, lépcsőházak, nagybüfé stb.), a másik a nyilvánosság számára nem hozzáférhető, de az operaházi 
funkciók szempontjából kulcsfontosságú helyiségekre (zenekari öltöző, balett-gyakorlóterem, házi színpad és 
hasonlók) vonatkozott. A kettőt összekapcsolja a színpad teljes – mind gépészeti, mind használati – felújítása, a 
színpad dönthető és forgatható. A tűzvédelmi követelményeknél új vasfüggöny járul hozzá a biztonsághoz. 
Jelentős mértékben javult az akadálymentes hozzáférhetőség. Fontos beavatkozás a zenekari árok falának előre 
húzása a nézőtér felé, amely mind a nagy – különösen a Wagner-zenedrámák előadásához szükséges – zenekarok, 
mind az egyes zenészek kényelmesebb elhelyezését szolgálja. A homlokzati elemeket és a közönség által használt 
belső terek részleteit is műemlékvédelmi igényességgel újították fel, utóbbiaknál a világítás hangulatának az 
eredeti állapothoz történt közelítésével. Az „üzemi” helyiségeknél a rekonstrukció során felismert épületkárok, 
valamint a nem módosítható adottságok további kihívást jelentettek. Az eddigi állapothoz képest az épület 
használhatósági, biztonsági, akusztikai és nem utolsósorban műemléki szempontból rengeteget nyert. 
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Andrássy 52 szálloda műemlékrekonstrukció - Bp., VI., Andrássy út 52. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Nagy Csaba, Pólus Károly 
 
Építész társtervező: Benedek Botond, Chvalla Diána, Petró Noémi, Tímár-Major Krisztina 
Építész munkatársak Bognár Gergely, Bóday-Bagó Bernadett, Long Yining, Major Eszter, Urbán Jakab, 

Varga Bianka, Várhidi Bence, Zsidai Nikoletta 
Belsőépítészet: Radnóczy Eszter, Zellei Hajnalka 
Tartószerkezeti tervező: Pintér Sándor, Pintér Margó, Gergye Zoltán (Szigma Stúdió Kft.) 
Épületgépészeti tervező: Gróza Zoltán, Maszlik Zoltán, Reho Sándor (Körös-Consult Kft.) 
Épületvillamossági tervező: Fehér Szabolcs, György Péter (LightUp Kft.) 
Konyhatechnológus: Kende Péter (Kende Gastro Zrt.) 
Tűzvédelem: Decsi György (Fireeng Kft.) 
Festőrestaurátor: Herling Zsuzsanna, Kiss Tibor Csaba 
Farestaurátor: dr. Papp Kinga Enikő, 

Kóbor Zsolt, Zágoni Péter (Artárium Stúdió Kft.) és a Herczeg és Társa Kft. 
Kőrestaurálás, szobrok: Kovács Attila és a Stylos Építőipari Kft. 
 
Építtető: A52 Hotel Projekt Kft. 
Üzemeltető: Continental Group 
Kivitelező: Market Építő Zrt. 
 
A kőtömbös burkolatú egykori Haggenmacher-palota az Andrássy út kiemelt műemléke. Az 1886-ban épült 
neoreneszánsz épület a rekonstrukció során visszanyerte eredeti szépségét. Belső kialakítása tiszteletben tartja az 
épület fontosabb elemeit, mint a dongaboltozattal fedett kapualjából a mellvédekkel kísért lépcsősor, vagy a 
félszintről induló díszlépcsőház. Az egykori Szabó Ervin könyvtár eredeti fa fal- és mennyezet-burkolatai is 
megőrzésre, felújításra kerültek más értékek mellett.  A belső udvar, amely egyben lobbyként szolgál, lefedésre 
került, a belső fekvésű szobákat az impozáns udvar felé nyitották. A magasföldszint lehetővé tette, hogy már a 
földszint utcai traktusaiban szobák legyenek. A lobbyhoz kapcsolódóan kortárs belsőépítészeti hangvételű 
közösségi terek találhatóak.  A kiegészítő közöségi funkciók és kiszolgáló helyiségek a pincében, míg a gépészet 
pedig részben a pincében, részben pedig a városképileg illeszkedő tető alatt került elhelyezésre.  A 121 szoba 
kiosztása az épület eredeti nyílásrendszerének megfelelően történt. A helyreállított, illetve rekonstruált terek 
látványa jelzi a belső terek minőségét és hangulatát, a fiatalos és kortárs nyelven megfogalmazott szálloda funkció 
megtalálta a helyét. 
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Diákszállás - Bp., VIII., Diószegi Sámuel utca 30. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Zimborás Gábor 
 
Építész munkatárs: Zsáry Noémi, Rada Pál, Hajdu Andrea 
Statika: Péczy Lóránt 
Épületgépészet: Mészáros Olivér 
Épületvillamosság: Barna Gábor 
Kerttervezés: Zentai Katalin 
 
 
A fővárosról alkotott képünk leginkább egy nagyjából homogén, azonos korú bérházak határolta utcákkal írható 
le. Budapest azonban nem egységes, hogy mennyire különböző dolgok tudnak a városban találkozni, arra keresve 
sem találhatnánk jobb példát, mint a Diószegi Sámuel utca és a Sárkány utca kereszteződése. Józsefvárosnak ez a 
része beszorul a Kőbányai úti rozsdaterület hátába, amelyet a város megújulása eddig még nem tudott elérni. Az 
Orczy-kert peremét felélő kampuszfejlesztés azonban lendületet adhat, hogy az egyik legrosszabb hírű lakóterület 
felértékelődjön. Lakni is sokféleképp lehet. Az egyre égetőbb klímaválság rávezet minket arra, hogy mindenkori 
igényeinkhez illesszük lakhatásunkat. Újra fontossá válnak az időszakos lakhatási formák, a diákszállás is ilyen, 
méltatlanul elsorvadt kínálat. Többszörösen is örömteli tehát, hogy ezen a majdnem ötszáz négyzetméteres 
telken felépült egy majdnem ötven lakóegységet befogadó épület: szűken, takarékosan, de mégis új minőséget 
hozva. Az architektúra is ebből a jó értelemben vett takarékosságból bontakozik ki. A házon nincsenek különleges 
anyagok, és a sarok cipzárszerű megbontásán túl szokatlan építészeti gesztusokat sem találunk, de nem is 
hiányoznak ezek. Az épület a fehér vakolt tömegével, a lábazat eltérő kezelésével visszaidézi a klasszikus 
budapesti palotaépítészet kánonját. Legfontosabb üzenete, hogy egyszerűen is lehet, kicsiben is lehet, kisebb 
erőfeszítéssel is lehet valami jobbat, értékesebbet alkotni. 
 
  



 20 / 32 

Lakó-apartmanház - Bp., VIII., Mosonyi utca 4. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Fernezelyi Gergely DLA 
 
Építész társtervező:   Alf M. Prasch, Katja Mezger, Arató Levente, Brósz Róbert Zsigmond, 

Horváthné Martói Katalin, Pásztor Ivett, Reisz Ádám, Rippel Veréna, Sebestyén 
Petra, Tóth Ádám, Varga Koritár Krisztián 

Táj- és kertépítész tervező: Molnár Gábor Levente 
Tartószerkezet társtervező: Pohl Ákos 
Tűzvédelem társtervező: Decsi György 
Gépészet társtervező: Bicskei Attila, Seres Edit 
Erős- és gyengeáramú, illetve tűzjelző társtervező: 
 Kelemen Ferenc 
 
 
A lakóház építése szorosan összefügg a Baross utcában megépült hotel történetével, hiszen a beruházó mind a 
telepítés, mind a mélygarázsok kialakítása során kihasználta a közös telekben rejlő lehetőségeket. Ennek 
köszönhetően az udvar légtéraránya, valamint a mélygarázs feltárása is optimális, és a közös bejárat nélkül szinte 
megoldhatatlan feladat lett volna az előírt parkolószám biztosítása. Az épület magában hordozza az eklektikus 
városmag sajátosságait a zártsorú telepítéssel, valamint az illeszkedő párkánymagassággal, utóbbit a felső két 
szint visszahúzásával valósítja meg. Az udvar kialakítása alacsony zöldfelületi értékű kertjével a budapesti 
bérházépítés szerencsétlenebb hagyományait követi, amit zöldtető kialakításával pótoltak. A társasház 
középfolyosós alaprajzi szerkesztésű, a folyosókról az alsóbb szinteken egy-, vagy kétszobás, az emeleti szinteken 
nagyobb lakások nyílnak. Az épület az utcai, déli tájolást nagyméretű, homlokzaton végigfutó loggiákkal használja 
ki, amely újra értelmezi és tovább viszi a budapesti bérházak párkánnyal való vízszintes tagolását, és a klímához is 
jól alkalmazkodik – télen beengedi a fényt, nyáron árnyékot ad. A loggiák és a fémlemez árnyékoló betétek 
kifordítva idézik meg a belvárosra jellemző tömör–lyukas homlokzati architektúrát. Az északi udvari homlokzat 
egyszerűbb, vakolt felületű, de sok az erkélye, visszafogott, ízléses az anyagválasztása és minőségi a kivitelezése. 
Összességében Budapest számára kedvező, hogy a városnak ezen a területén ilyen minőségű épület épülhetett 
meg. 
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MVM DOME - Bp., IX., Üllői út 131. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Skardelli György 
 
Létesítmény felelős: Kelemen Bálint, Borbély András 
Építész tervezők: Borbély András, Borzsák Veronika, Csízy László, Petri Dávid 
Belsőépítész tervező: Szokolyai Gábor, Hajdú Gábor 
Táj- és kertépítész tervező: Balogh Péter István, Major József 
Munkatársak: Oszoli Gellért, Varga Noémi, Bata István, Szegedi Éva, Rab Sarolta, Boda István, 

Jabudenszky Dóra, MérayHorváth Mercédesz, Skrabákné Nagy Mariann, 
Skrabák Zoltán 

 
 
Az Üllői úton, a Népliget Buszpályaudvar és a Népliget tőszomszédságában, a volt katonai laktanya területén 
megépült multifunkciós sportcsarnok a főváros második legnagyobb befogadóképességű fedett csarnoka lett. 
Építése pozitív irányú barnamezős városrehabilitációként is értelmezhető, s ha a mellé épült, s most csak 
időszakosan, a rendezvények miatt használt parkolója később az üzemeltetés során szervesülni tud a főváros 
életébe, akkor az hatalmas turistabusz és parkolási terhelést tud majd levenni az ettől szenvedő népligeti közparki 
területről. Nem elhanyagolható az a szerep sem, amit a sportéletben és a kulturális térben vagy a 
konferenciaturizmus terén betölthet: nagy befogadóképességű terei részben a fővárosi közterületekről vehetnek 
le terheléseket a tömegrendezvények tekintetében, részben pedig nagyrendezvényeknek adhatnak új 
lehetőségeket, túl azon, hogy jelentős sporteseményeknek, szinte minden teremsportrendezvénynek 
biztosíthatnak ideiglenes otthont. Ilyen értelemben ez a ház egy jól átgondolt svájci bicska. Az épületet az 
izomrost-szerű héjazat homlokzati képe teszi egyedivé. A sportcsarnok létrejöttével folytatódik a Népliget 
környéki rozsdaterületeknek olyan pozitív tendenciákat mutató intézményi–rekreációs átértelmezése, amely 
egyértelműen felértékeli a VIII. kerület – IX. kerület – X. kerület metszéspontjában található városrészt. 
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Robert Bosch Campus2 - Bp., X., Gyömrői út 90.100. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Annus Marina 
 
Építész tervezők:  Koletár Eszter, Vörös Gábor, Menyhártné Haas Lilla, Heusz György 
Építész munkatársak: Molnár Ákos, Szókán-Opauszki Márta 
Belsőépítész tervező: Kismary-Lechner Kinga 
Táj- és kertépítész tervező: Wallner Krisztina 
Statika: Ambrus Roland 
Épületgépészet: Lukács László 
Elektromos: Lénárt Attila 
Közreműködő mérnökök: a Bosch Global Real Estate Department és a CÉH Zrt. mérnökei, alvállalkozói és 

szakértői 
 
 
A tervezett beruházás során egy nemzetközileg elismert cég, a Robert BOSCH Kft. kívánta bővíteni a meglévő 
budapesti kutatás-fejlesztési bázisát egy Campus2 elnevezésű központ létesítésével. A cég sikeres üzletpolitikája 
újabb munkahelyek létrehozását tette szükségessé, ezért új beruházás mellett döntöttek, egy egykori textilgyár 
barnamezős gazdasági területén. A projekt szoros együttműködésben készült a Bosch Global Real Estate 
Department építészeivel és mérnökeivel, valamint a CÉH Zrt. társtervezőivel. A Campus2 szívét a belső zöld udvar 
képezi, a főbejárat és étterem előtt elhelyezkedő mesterséges tóval. A 201. irodaépület a Campus2 főépülete, 
amely a Gyömrői út mentén helyezkedik el. Megközelítése a belső kerti sétányon keresztül történik. Egy 
kétszintes lepényépület fölött két ötszintes irodatorony emelkedik, részben konzolos kinyúlással a Gyömrői úti 
oldalon. Az épület tetőteraszán intenzív zöld tetőkert lett kialakítva a lobby feletti skybarból megközelíthetően, az 
egyéb nem járható tetőkön extenzív zöld kert található. Az épületek homlokzatai terpesztett rács fémhálóval 
készültek, ami az ipari funkciókra reflektál. Ez a háló fogja vizuálisan össze az épületek alsó két szintjét. A 
főbejáratot egy kétszintes függönyfal hangsúlyozza ki. Az irodatornyok szalagablakos fehér vakolt homlokzatot 
kaptak. Az egész együttesen érezhető a rend és fegyelem, a mérnöki munka precizitása és a tökéletességre való 
törekvés. 
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Tengerszem Rendelő - Bp., X., Szárnyas utca 3. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Mészáros Erzsébet – KAAVA (Káva Építő, Vállalkozó és Szolgáltató Kft.) 
 
Építész társtervező: Szepesi János 
Táj- és kertépítész tervező: Pécsi Máté, Hómann János Ripszám Eszter 
Munkatársak: Híves Melinda, Nagy Gergely, Sztankovics Andrea 
Statika: Kenese István (†) 
Gépészet: Szira János, Téglás Zsolt 
Elektromos: Major Péter, Nagy Gábor 
Tűzvédelem: Szaladják László 
 

 
A késő ötvenes években épült ikonikus, lakóházhoz csatlakozó kör alaprajzú épület eredeti funkcióját (presszó – 
innen az átvett név –, majd átmenetileg sütöde és iskola) elvesztette és üresen állt. A környék lakosságszámának 
növekedése háziorvosi rendelő létesítését indokolta. A volt presszó épülete erre nem volt elég, a különféle 
funkciók – felnőtt-rendelő, beteg-, illetve egészséges gyermek-rendelő – ellátására a köralakú épületen kívül 
igénybe kellett venni a mögötte elhelyezkedő, nyaktaggal kapcsolódó lakóépület földszintjének egy részét is. Ez 
maga után vonta a lakóépület és a rendelő (tulajdonképpen inkább rendelők csoportja) bejáratának 
különválasztását: a gyermek-rendelőkhöz a kör alakú épület két oldalán található a bejárat, míg a felnőtt-rendelő 
a lakóépület földszintjén, annak keskeny oldalán található, míg a lakók más bejáratot használnak. Az átalakítás 
szellemesen oldja meg a köralaprajzból eredő problémákat: a tervezők által „dobozoknak” nevezett egyes 
egységek kissé kinyúlnak az árkádsor felé, az épület közepén helyezkedik el a váróhelyiség. Az Üllői úti lakótelep 
ma már örökségvédelemre érdemes, a „szocialista realizmus” igényes példája. A volt presszó újrahasznosítása 
önmagában is hozzájárul a környék urbanisztikai és építészeti értékéhez, az átépítés igényes, a színekre, 
részletekre gondosan ügyeltek. 
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Budapart BR_E jelű lakóház - Bp., XI., Lágymányosi öböl 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Fernezelyi Gergely DLA 
 
Építész társtervező: Brósz Róbert Zsigmond, Tóth Ádám 
Táj- és kertépítész tervező: dr. Balogh Péter István 
Gépészet társtervező: Bicskei Attila, Seres Edit 
Erős- és gyengeáramú, illetve tűzjelző társtervező: 
 Kun Gábor, Szalai Viktor 
Tűzvédelem társtervező: Decsi György 
 
 
Racionális, feszes szerkesztésű, szikár épület. Az egész tömböt átható racionalitás feltehetőleg a fejlesztési 
területen belül elfoglalt, rejtettebb pozíciójából fakad. Az épület tömegképzése, homlokzati kialakítása is 
szigorúan szerkesztett, visszafogott, amelyhez következetes választás a homlokzaton alkalmazott egyszerű, fehér 
vakolat. Ezt a szigorúságot ugyanakkor valamelyest oldja a teraszokon használt zöld csempeburkolat, valamint a 
földszinten alkalmazott szürke szálcement burkolat, lágyítva az épület monotonitását. A zöld burkolat a belső 
fogadóterekben is megjelenik, amely kifejezetten elegáns, fényes portát eredményez. A tömb két egymással 
szembe forgatott, L-alakú épületszárnyból áll, amelyeket a földszinti garázs szoknyája fogja össze. A tömeg mégis 
aszimmetrikus, mivel dél felől ötemeletes, a többi oldal felől pedig nyolcemeletes szárnyak alkotják, ahogyan a 
középfolyosós és az oldalfolyosós feltárás is váltakozik. Ez a telepítés és a kellemes, tágas belső udvar 
összességében kedvező benapozási viszonyokat jelent, viszont az épület így éppen a belső korzónak tervezett 
sétányra vet nagyobb árnyékot. A ház ebben az irányban nyit az utca felé a földszinti üzletekkel, míg a többi 
oldalon zártan fordul az utcák felé, amelyeket zöld sáv határol a közterület felől – ezeknek a frontoknak kérdéses 
a hosszú távú urbanisztikai hatása. Dicsérendő azonban a közös arculati kézikönyv alapján kialakított földszinti 
portálok egységessége, ami a teljes városnegyedre jellemző. Az épület úgy tud puritán maradni, hogy közben 
mégsem lóg ki a városnegyedből. 
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Testnevelési Egyetem Könyvtár (B8-as épület) Bp., XII., Alkotás út 48. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Vincze Krisztián 
 
Építész társtervező: Dési Gyula 
Belsőépítész tervező: Tarján Andrea Zsuzsanna 
Táj- és kertépítész tervező: Kokesch Kató 
Épületgépész tervező: Pál Gábor 
Tartószerkezeti tervező: Dési Attila 
 
 
A műemléki épület 1882-1884 között épült Hauszmann Alajos tervei alapján. A pavilonos rendszerű, eredetileg 
kórházi létesítményben ez az épület főzőkonyha volt. A folyamatosan korszerűsödő konyhatechnológia érdekében 
folyamatosan átalakult, ami csak az épület állapotának romlásához vezetett. Hosszú éveken keresztül használaton 
kívül volt, lomtárként működött. Leromlott állaga miatt bontásra ítélték, de a Testnevelési Egyetem felújítási 
munkái során felmerült a gondolat, hogy az addig abban lévő könyvtár kerüljön ebbe az épületbe. Az újonnan 
épített központi épület közelsége miatt adott volt a lehetőség, hogy a két épület között készüljön egy fedett 
összekötő folyosó. A földszinten kaptak helyet a közönségforgalmi terek, előcsarnok, olvasók, vizesblokk, míg a 
tetőtérben kerültek kialakításra a könyvtárosok irodái és a könyvraktár. A két szintet a lépcsőkön kívül egy 
könyvlift is összeköti. A műemléki épület a felújítás során visszakapta eredeti homlokzatát és tömegét. A belső 
kialakításában alapvető gondolat a múlt és a jelen megmutatása, egymás mellett élésének biztosítása. Ennek 
érdekében az épület egyik része a mai kornak megfelelő modern könyvtárstruktúrát kapott, míg a másik része egy 
hagyományos könyvtár képét idézi. Erre erősítenek rá az olvasó helyiségekbe került galériák is. A betervezett 
padló és falburkolatok, a bútorok, korlátok, a választott színek a múlt és a jelen megjelenítései, az építészeti 
folytonosságot a területen végigfutó padlóburkolat hangsúlyozza. 
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Svábhegyi református óvoda és kiszolgáló egységei - Bp., XII., Felhő utca 8. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Olbert Krisztián 
 
Építész társtervező: Lendvay Ádám, Bujdosó Géza 
Belsőépítész tervező: Olbert Krisztián, Lendvay Ádám 
Táj- és kertépítész tervező: Bán Karolin 
Munkatársak Vigh Zsuzsanna, Pőcze László, Kassa Szabolcs, Szakonyi Gábor 
 
 
A Svábhegyi Református Egyházközség évtizedes munkával épített templomot a Felhő utcában. A közelmúltban 
elkészült templom, a parókia, és egy felhagyott villaépület hármasát kellett összefogni, együttessé szervezni az 
óvodai funkciójú új épülettel. A helyszín, az összevont telkek sajátosan befelé forduló morfológiája vezeti a 
telepítés alapgondolatát: az új épületszárny ívesen lekeríti a belső udvart, a kolostorok archetípusát írja újra. A 
csendes elmélyülés helyett a gyerekzsivaj kerül a központba. A villaépület rekonstrukciója inkább technológiai. 
Noha az igazgatás kapott benne helyet, az épület mégsem hangsúlyos, nem főszereplő. A logikus, nyilvánvaló 
beépítés egyszerűségét az óvoda biomorf formái oldják. A többi házzal csak az anyaghasználatával keresi a 
kapcsolatot: a vakolat, mint belső, és a tégla, mint külső hártya jelenik meg. E két anyag elhelyezési módja a 
homlokzaton a téglaburkolatot már-már anyagszerűtlenné vékonyítja. A kifelé néző, a csoportszobákat befogadó 
kétszintes kubusokat, és a felújított villaépületet az íves közlekedő fürtbe szervezi. A komplex, többszintes 
térrendszer dinamikáját a szintén íves geometriájú külső és belső lépcsők tovább gazdagítják. A belső terek 
visszafogott anyaghasználata ellenpontozza a közlekedőrendszer összetettségét. 
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MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum - Bp., XII., Krisztina krt. 6. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező: Szalay Tihamér 
 
Építész társtervező: Jeney Andrea 
Belsőépítész tervező: Szalay Tihamér, Bihary Sarolta 
Táj- és kertépítészet:  Torma Sarolta 
Tartószerkezeti tervező: Fekete Szabolcs 
Épületgépész tervező: Temesvári László 
Villamos tervező: Kelemen Ferenc 
 
 
A postapalota terveinek elkészítésére 1923 tavaszán kiírt pályázatot Sándy Gyula nyerte meg. A gyors építés 
Sándy zsenialitásának köszönhető. Az épület külső megjelenésében keverednek a historizáló elemek, a népi 
ornamentális díszítések, valamint a premodern törekvések. Az épület jelentős szerepet tölt be Krisztinaváros 
városképi megjelenésében. Nemcsak a Széll Kálmán tér meghatározó épülete, hanem hatással van a tágabb 
környezetére is. A 25 méter maximális homlokzatmagassági előírást betartva Sándy úgy tudott három méter 
belmagasságú tíz szintet elhelyezni, hogy még a legalsó terek is kielégítő megvilágítást kaptak. Ezek a szűk 
méretek viszont nagyon megnehezítették az épület megfeleltetését a mai igényekhez. Az épületet az Magyar 
Nemzeti Bank a Felügyeleti Központ székházaként tervezte használni, ezért az összetettebb funkcionális 
feladatokhoz igazodva szükséges volt a ház áttervezése. Anno egy nagyon racionális és gazdaságos épületnek 
épült, mindenben kielégítette az akkori használók ésszerű elvárásait. A mai kor igényeinek való megfeleltetés 
azonban nehéz volt, hiszen az épület fizikai, geometriai határait nem lehetett átlépni és mégis meg kellett felelni a 
nemzetközi és az építtetői elvárásoknak, valamint a használói igényeknek. Az épület legnagyobb része székház, 
azonban a maradék területen a Pénzmúzeum és Látogatóközpont található. Ez Közép-Európa leglátványosabb, 
leginnovatívabb pénz-múzeuma, ami a tudatos pénzkezelésre való nevelésen kívül hirdeti, hogy egy ország, 
nemzet vagyonát az anyagi tartalékokon kívül sokkal jobban meghatározzák a szellemi értékei. 
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Svábhegyi kortárs magánvilla - Bp., XII., Mátyás király út 52. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Bényei István, Halmos Sarolta 
 
Belsőépítész tervező: Bényei István, Halmos Sarolta 
Tartószerkezeti tervező: Balázs Géza 
Épületgépészeti terező: Varga Roland 
Elektromos tervező: Pál Attila 
Táj- és kertépítészet:  Tóth Eszter, Fehér Gábor 
Tűzvédelmi szaktervező: Szabó Norbert 
Geotechnikai szaktervező: Szabó Zoltán 
 
 
A fényűző svábhegyi magánvilla a lakott terület és a természet határán fekszik. Az épület telepítését, elrendezését 
alapvetően meghatározta a telek erőteljes északi lejtése. Annak érdekében, hogy a lakásba minél több déli fény 
jusson, a tervezők elhúzták a hegyoldaltól az épületet, így a telek lejtője és a nappali között intim belső udvart 
alakítottak ki. Ennek köszönhetően a villa egyik irányban a déli fény, a másik irányban a budai panoráma felé 
nyitott, a lejtős telek pedig sík teraszokra osztott. A villa külső megjelenését a fehér fémlemezek és a táblás üveg 
felületek váltakozása, az enyhén megtört síkok fény-árnyék játéka határozza meg, aminek az alacsony hajlásszögű 
tető is része, rejtett ereszével. A villa légies megjelenését a karcsú fémlemez párkányok is kidomborítják, az épület 
födémszerkezete mintha papírként lebegne az üvegtáblák fölött. A síkok és anyagok geometrikus játékát csak a 
csipkeszerű árnyékolók törik meg. A ház központja a földszinti transzparens, légies és egyben tágas nappali, amely 
mindkét kertrész irányába nyitott. A belső terek kialakítása követi a villa minimalizmusát, ahol a nappali hideg 
eleganciáját a mesterséges tűzfal hivatott ellensúlyozni. A belső tér visszatérő jegyei a tükröződő fém- és 
látszóbeton felületek, ezek, valamint a házban lévő bőséges fényforrás szinte már éteri állapothoz vezetnek. Az 
épület valamennyi részlete gondosan, magas színvonalon kivitelezett, a szenvedélyes robotizálás megannyi 
megoldása a lakókat szolgálja. A lakók szeretetéről árulkodik az ingatlan valamennyi szeglete és zuga. 
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Pillar irodaház - Bp., XIII., Dózsa György út 61-63. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Zoboki Gábor DLA habil. 
 
Vezető tervező: Oláh Éva (projektvezető építész), Csiszér András (vezető design építész) 
ZDA munkatársak: Turi Zoltán, Finta Endre, Besey Judit, Arian Choroomi, Tran Van Giang 
Öt Elem Kft. munkatársak: Dobrányi Ákos, Romhányi Tamás, Kis Alexandra, Parizán Borbála, Szász Judit, 

Örley Gergely 
Belsőépítész tervezők: Dobrányi Ákos, Romhányi Tamás, Kis Alexandra, Parizán Borbála, Szász Judit, 

Örley Gergely, Baranyai István 
Táj- és kertépítész tervező: Hómann János (Objekt Tájépítész Iroda Kft.) 
Épületszerkezetek: FRT Raszter Építésziroda Kft. Takács Balázs 
Tartószerkezetek: NAZCA Mérnöki és Szolgáltató Iroda Kft. Lengyel Tamás 
Épületgépészet: PhQ Épületgépészeti Mérnökiroda Kft. Sor Zoltán Kiss László 
Vízgépészet: Drobni Gergely 
Épületvillamosság: Balázs Judit és Balázs Péter (Artvill Mérnöki Iroda Kft.), Labádi Mihály és 

Kovács Nándor (GAUT Tervező Iroda Kft.) 
Tűzvédelem: Báder György (BNN Biztonságtechnika Kft.) 
Akusztika: Borsiné Arató Éva (Arató Akusztikai Kft.) Mnyerczán György (Constans 2000 Kft.) 
Közműellátás: Gárdonyiné Kormos Mária (KÖRKÉP Kft.) 
Közlekedés: Rhorer Ádám (Közlekedés Kft.) 
Lifttechnológia: Déri László 
Konyhatechnológia: Kuruczné Szabolcs Gizella (Design Stúdió Kft.) 
Környezetvédelem: Kanász-Szabó Ervin (Akusztika Mérnök Iroda Kft.) 
Talajmechanika: Dr. Vásárhelyi Balázs 
Hidrogeológia: Lorberer Árpád Ferenc (Lorbererterv Vízföldtani Tervező Kft.) 
Geodézia: Fazekas Zoltán (Orbis XX Kft.) 
 
 
A Váci úti irodafolyosó legújabb, üde színfoltja a ZDA Zoboki Építésziroda által tervezett Pillar Irodaház. A Váci út 
felől karakteres, hullámzó látványt nyújtó, hatalmas tömeget a tervezők kisebb egységekre szabdalták, ezzel a ház 
hatalmas mérete ellenére be tud illeszkedni a városszövetbe. A mozgalmas, mégis racionálisan szerkesztett 
épülettömbök jól alkalmazkodnak a környező épületek léptékéhez, magasságához. A tömbmegnyitások, 
homlokzatvisszahúzások, árkádok kinyitják a belső udvart az utca felé, az alapvetően zártabb irodaépület jól 
kommunikál a környezetével. Az ívelt sarkok tovább finomítják az egyszerűen formált tömböket, a játékos 
színhasználat pedig nemcsak barátságosabbá teszi a méretéből adódóan monoton lyukarchitektúrájú üveg-
kompozitlemez homlokzatot, hanem ennél többet ad. A színválasztás nem véletlen: a sárgás-barnás földszínek 
alulról felfelé fokozatosan átlépnek az ég kékes színeibe, az utcán sétáló szemszögéből nézve mintegy beolvasztva 
az épületet az égboltba. Az izgalmas tömegformálású irodaház a Kassák Lajos utca, a Dózsa György út és az 
Angyalföldi út által határolt telken épült. Nem keresi feleslegesen a feltűnést, részleteiben pedig egyedi, jól 
átgondolt megoldásokat használ. 
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Magyar Zene Háza - Bp., XIV., Olof Palme sétány 3-5. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:  Varga Bence  
 
Építész társtervező: Sou Fujimoto 
Belsőépítész tervező: Csavarga Rózsa, Török-Szabolcs Bence 
Táj- és kertépítészet: Kuhn András 
Építész munkatársak: Nagy Norbert, Dobos Hajnal, Szabó Andrea, Szűcs Zsófia 
Tartószerkezet: Kenese István (†) 
Épületgépészet: Lantos András 
Épületvillamosság: Rajkai Ferenc 
 
A Magyar Zene Háza a sokat vitatott városligeti fejlesztések között talán az egyetlen, amelynek helyét és 
koncepcióját szerethetőnek találhatjuk. Az épület korábbi értéktelen beépítések helyére került, környezetébe 
mind szellemiségében, mind építészeti eszköztárával nyitott, integráló elemként épült be. A tervezők egyértelmű 
elképzelése volt, hogy az épület átláthatóságát, átlyuggatottságát állítsa ennek szolgálatába. A legmeghökkentőbb 
törekvés ezek közül a zeneterem üveg határolófala – a nézők valóban a parkban érezhetik magukat. Minden 
előzetes félelem ellenére a terem akusztikája ragyogó, többféle zenei együttest is jól ki tud szolgálni. Az épület 
több mint előadóterem: az alagsori szinten lenyűgöző interaktív zenetörténeti kiállítás és kísérleti hangtér várja a 
látogatókat. Az épület terének központját kijelölő nagystílű körlépcső a galérián kialakított rendezvénytérbe, a 
tetőtömegbe rejtett irodákba és egyéb kiszolgáló helyiségekbe vezet. Bár kétségtelen, hogy a ház fő attrakciója a 
lebegő, lyuggatott „gomba-kalap” és a tereket körbeölelő üvegfüggöny, az egyik legmarkánsabb élményt az arany 
és óarany színű lemezkékből készített álmennyezet adja, amely a parkban ősszel szétterülő avar csodáját 
transzformálja a fejünk fölé – egyúttal eszünkbe juttatva a Zeneakadémia levélözönét. A ház egyedülálló és 
különleges. Remélhetőleg értő működtetése beemeli majd a magasrangú budapesti zenei helyszínek közé. 
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Pestszentimrei orvosi rendelő és Agóra - Bp. XVIII. Nemes utca 22. 
 

 
 
 
Építész felelős tervező:   Kiss Szabolcs 
 
Építész társtervező:   Bencze Zoltán, Jávorka Noémi, Kiss Balázs, Bregó Krisztián 
Építész munkatárs: Réfi Ágnes, Jankovics Éva, Für Ivett, Jámbor Gergő 
Táj- és kertépítész tervező: Molnár G. Levente, Rétfalvi Pap Renáta, Szilágyi Erzsébet 
Belsőépítész tervező: Törőcsik Ferenc, Horváth Orsolya, Pákozdi Réka, Mika Gábor 
Tartószerkezet: Szikora Miklós, Bóta Tamás, Dandé Zsolt, Reichert Miklós 
Épületvillamosság: Kalmár István 
Gépészet: Hajdu György 
Tűzvédelem, tűzjelző: Bársony Antal 
 
 
Pestszentimre a meglévő szakrendelőjét szerette volna kibővíteni gyermekorvosi rendelőt, védőnői szolgálatot és 
fogorvosi rendelőt magába foglaló épülettel. Az új beépítés környezetének megújításával együtt fontos szempont 
volt a helyi közösséget szolgáló, minőségi köztér létrehozása a Szent Imre templommal szemben, a fővárosi TÉR-
KÖZ projekt keretein belül. Izgalmas kihívás az egységes, egyszintes, magastetős családi házas városszövetbe 
ékelődő, íves formavilágú, téglaburkolatú, kétszintes, modern szakrendelő harmonikus kapcsolatának 
megfogalmazása egy új épület segítségével. A nehéz építészeti kérdésre frappáns választ adtak a tervezők: a 
rendelőépület íve által megkezdett irányra szerkesztve, három kisebb, a családi házas léptékbe illeszkedő méretű 
tömbre bontották az új tömeget. A telepítésen és az anyaghasználaton túl az új épületek építészeti megformálása 
azonban nem követi a régit: a csiszolt kavics formájú tömbök közül kettő egymáshoz nyaktaggal kapcsolódva a 
rendelőt alkotják, a meglévő és új épület közötti tömb pedig a zöldfelületekkel, padokkal és vízjátékokkal 
megújított tér felé kinyíló fedett „színpad”. Utóbbi formájában a másik két kavicsot követi, látszóbeton 
felületeivel azonban megkülönbözteti magát a téglaburkolatú régi és új rendelőépületektől. Az új épületek 
határozott, kortárs építészeti nyelvet használnak, a tömeg felszabdalása és formai játéka mégis megteremtik az 
eddig hiányzó harmóniát a lakóházak és a régi szakrendelő között. 
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Összegzés 
 
A 2022. évi pályázatra beérkezett 24 érvényes pályaművet a Bíráló Bizottság három körben értékelte, néhány 
épületet helyszíni bejáráson is megtekintett. A pályázott épületek tervlapjait, fotóit, műszaki leírásait, illetve a 
bejáráson tapasztaltakat összegezve végül egy kiemelkedő építészeti minőségű alkotás részére Budapest 
Építészeti Nívódíja és öt magas építészeti minőségű alkotás részére Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret 
elismerés adományozására tett javaslatot. 
 
 
 
Budapest, 2022. november 18. 
 
 
 
 
Kerpel-Fronius Gábor sk. 
Bírálóbizottság 
elnök 
 


