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Budapest egyedülálló természeti, táji helyzetével harmóniában lévő épített örökség 

fenntartása és értékalapú fejlesztése érdekében  

kiírt nyilvános pályázat eredményéről 

 

 

 

 

 

                                B U D A P E S T   É P Í T É S Z E T I   N Í V Ó D Í J A   2 0 1 8 
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Kiíró   Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapesti Építész Kamara 

Lebonyolító  Budapesti Építész Kamara 

Informatikai háttér  Lechner Tudásközpont 

Hivatalos web oldal www.bpnivodij.hu 

Meghirdetés  2018. augusztus 1. 

Beadási határidő  2018. szeptember 14.  16:00 

Ünnepélyes díjátadás 2018. november 15.  14.00  

FUGA Budapesti Építészeti Központ 

Pályaművek kiállítása 2018. november 15 – 22. 

FUGA Budapesti Építészeti Központ 
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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 2018 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 2015. január 1. - 2017. december 31. 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 

Aczél Gábor Ybl-díjas építész 

Csomay Zsófia Prima díjas, Ybl-díjas belsőépítész 

Kovács Csaba Ybl-díjas építész 

MOME Építészeti Intézet, mb. intézetigazgató 

Z. Halmágyi Judit Pro Architectura díjas építész 
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Bírálat 

 

Előzsűrizés  2018. szeptember 18-23. 

 

Bizottsági ülés  2018. szeptember 25. 

 

Épületbejárás  2018. október 5. 

 

Bizottsági ülés  2018. október 5-6. 

 

Hiánypótlás  ---  

 

Kizárt pályázat  1 db (Budapest közigazgatási területén kívüli) 

 

Érvényes pályázat 18 db (a beérkezés sorrendjében)  

 

Őrmezői P+R Parkoló és Pavilon XI. ker. 

Hild-villa megújulása XII. ker. 

Palatinus Strandfürdő műemléki főépület Margitsziget 

Pitypang Óvoda VIII. ker. 

Liget Központ XVII. ker. 

Graphisoft Park Fogadóépület III. ker. 

Széll Kálmán tér rekonstrukciója II. ker. 

Klebelsberg kastély II. ker. 

Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ X. ker. 

Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő X. ker. 

Mátyásföldi egykori Paulheim-villa XVI. ker. 

Új Hegyvidék Galéria XII. ker. 

Graphisoft Park ’N’ épület III. ker. 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola új Campusa és Kápolna XX. ker. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem VIII. ker. 

Raoul Wallenberg Szakiskola VI. ker. 

Magyar Kaja-Kenu Szövetség székházbővítés XIII. ker. 

Guckler Károly-kilátó II. ker. 

 

 

 

Eredmény Nívódíj Graphisoft Park Fogadóépület III. ker. 

  Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ X. ker. 

    

 Kiemelt dicséret Új Hegyvidék Galéria XII. ker. 

  Palatinus Strandfürdő műemléki főépület Margitsziget 

  Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő X. ker. 

  Őrmezői P+R Parkoló és Pavilon XI. ker. 
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Graphisoft Park Fogadóépület - Bp. III. Záhony utca 7. 
 

 

Építész tervező:  Sugár Péter DLA, Ilyés-Fekete Zsuzsa, Kun Tamás 

Építész munkatárs:  Hornyák Lívia, Turi Lilla 

 

statika:   V. Nagy Zoltán, Lapidárium Mérnöki Kft. 

épületgépészet: Pásztor Tibor, Enco Mérnöki Iroda Kft. 

épületvillamosság: Méhész Márton, VA-IQ Elektromos Tervező és Mérnökszolgáltató Kft. 

épületszerkezet: Dudinszky Orsolya, Farsang és Dudinszky Kft. 

tűzvédelem:  Mészáros János, Mébart Bt. 

kert- és tájépítészet: Szloszjár György, Garten Stúdió Kft. 

akusztika:  Józsa Gusztáv, Józsa és Társai 2000 Akusztikai-Ökológiai és Szolgáltató Kft. 

konyhatechnológia: Straub Ágnes, Szigmavill Bt. 

akadálymentesség: Jávor Éva, Mahadi Kft. 

üvegdizájn:  Baróthy Anna, Herr Ágnes, Krauth Vera, S39 Hybrid Design Kft. 

 

 

 
 

 

A park egy kis Európa Budapest vagy elhanyagolt, vagy nem mindig jó ízléssel rekreált, 

mozaikszerű szövetében. Itt kötelező belépő a minőségi „viselkedés”. A pénzgazda, a 

használók, a tervezők és a terület jó csillagzat alatti együttállása adott. 

Ebben a kontextusban született a Fogadóépület, amely az eredeti elképzelés üzenete és az 

épület helyzete okán a hagyományos „graphisoft-stílus”-hoz képest más hangon kellett szóljon. 

A ház legfontosabb tulajdonsága és erénye, hogy a hang nem stíluskényszerként nehezedik a 

házra, hanem természetes, kézenfekvő módon formálja azt a külső köpenytől a belső terek 

részletképzéséig. A hivatalos beépítési magasságok kényszeréből fakadó szokásos teraszosság 

itt a kétrétegűség miatt feloldódik, a használati és esztétikai funkciót egyaránt jól szolgálja. Az 

épület szerkezeti rendje és a formálás egymástól nem elválasztható identitás, s ezt tovább 

erősíti a színezés konok homogenitása. Így alakulhatott ki az a példaértékű helyzet, hogy nem 

volt szükség belsőépítészeti beavatkozásra. 

S még egy szép tulajdonsága van az épületnek: nevezetesen, hogy az erős és kézzelfogható 

rendbe csempészett szabálytalanságok és használati lelemények élhető, befogadó 

környezetet teremtettek. Bár a cégfelirat kevésbé elegáns, az eredmény minősége, a tervezői 

hozzáállás, habitus és módszer is példa értékűnek tekinthető: öröm a városnak, gratuláció a 

tervezőknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 6 / 23 

 

Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ - Bp. X. Állomás u. 26. 
 

 

Építész tervező:  Vikár András, Lukács István, Gál Árpád 

Építész munkatárs:  Kákóczki Norbert, Berecz Dániel, Király Szabolcs, Mangel János, Seidl 

Krisztián 

 

 

 
 

 

Több szempontból is példaadó épület. Modern, nyitott tereivel az átlátható, tiszta működést, a 

szolgáltató hivatal képét elénk vetítve válik az ügyfélbarátság térbeli manifesztumává. A 

tervezők merték vállalni a legkézenfekvőbb megoldásokat, kerülve minden fölösleges téri 

komplikációt és lenyesegetve a sallangokat: minden igényre pontos és kielégítő választ adtak. 

Az eklektikus saroképület bővítésével létrejövő együttes be akar – és tud is – integrálódni a 

várostestbe, ugyanakkor úgy egészíti ki a hagyományos kőbányai utcaképet, hogy egy 

pillanatig sem hagy kétséget keletkezésének koráról. Az architektúra abszolút mai, a szépen 

felújított eklektikus homlokzatok között az új épületrész arányaival, a részletek léptékével, 

anyaghasználatával a szomszédok méltó társává válik, és nem harsogja túl őket. Úgy állnak 

egymás mellett, mint jól nevelt, udvarias fiatalok az életvidám nyugdíjasok között. 

A téri lehetőségekhez és a feladatokhoz egyedileg tervezett berendezés színkódokkal is 

orientálja a használót. A ma még fiatal belső kert látványa, ahol csak lehet, megjelenik az 

irodákban. A régi épület különleges értéke, a boltozott pince is megtisztítva, gondosan rendbe 

téve várja, hogy megjelenéséhez méltó szerepét meglelje. Talán a kerti homlokzat 

kivitelezésében fedezhető fel némi bizonytalanság, de ezt az épület értékei láttán az ember 

örömmel megbocsájtja. A bővítés és a városképi illeszkedés példaszerű, az ellentétekre épülő 

harmónia tökéletes. 
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Új Hegyvidék Galéria - Bp. XII. Királyhágó tér 10. 
 

 

Építész tervező:   Csóka Bálint 

Építész munkatárs:   Göde András 

Közreműködő hallgatók:  Kalászi Zoltán, Pintér Márton, Ábel Viktor 

 

épületgépész tervező: Oltvai Tamás 

elektromos tervező:  Sindelyesné Balla Krisztina 

grafka:    Boromissza Katalin, Demeczky Nóra 

 

 

 

 
 

 

A végeredmény egy letisztult, funkciójára alkalmas kitűnő tér, kortárs felfogásban. A portál 

sugározza a funkciót, és épp arányosan hívja fel magára a figyelmet. A kiemelő és a szórt 

fények jó arányban keverednek, a világítás így példaszerűen semleges a hófehér térben, mégis 

kitűnően látja el feladatát, a műtárgyak helyzetbe hozását. 

A belső térben szokatlan a megoldás, hogy a padló nem sík és nem vízszintes. Ez bátor és 

innovatív gondolat, az összevont korábbi terek eltérő padlóit az ifjú tervező csapat egyetlen 

hullámzó felületként fogalmazta újra, egyfajta topografikus “hegyvidéki” felületté, mely 

meghökkentően újszerű módon szolgálja a látogató taktilis érzékelését és a tér integritását. 

Mindezt csiszolt beton kivitelben, mely anyagválasztás kitűnően illik a koncepcióhoz. 

A galéria különleges elgondolása a XII. kerületi Önkormányzat és a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem Építészeti Intézete közt évek óta zajló együttműködés gyümölcseként jött létre: az 

Önkormányzat által felvetett valós társadalmi-építészeti problémákra a hallgatók 

multidiszciplináris mentorált csapatai dolgoznak ki válaszokat az Árkay-díj pályázat keretei közt. 

A Hegyvidék Galéria az első megvalósult kulturális létesítmény, amelynek építészeti-

belsőépítészeti koncepciója ily módon született meg, bizonyítva, hogy a modell életképes 

értékteremtő megoldást kínál a város számára. 
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Palatinus Strandfürdő műemléki főépület - Bp. Margitsziget, Soó Rezső sétány 
 

Építész tervező:  Nagy Csaba, Pólus Károly, Nagy Zsolt 

Építész munkatárs:  Bóday-Bagó Bernadett, Déri Dániel, Dobos Bence László, Nahoczki Éva, 

Tőrös Ágnes, Várhidi Bence 

 

 

 
 

 

A Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő fogadóépületének felújítása és átépítése több 

szempontból is példaértékű. 

A tervezőknek kitartó munkával sikerült meggyőzniük az építtetőt, hogy az id. Janáky István 

által tervezett eredeti olasz modernista tömeget meg kell szabadítani az elmúlt 70 évben 

hozzá- és ráépített deformáló toldásoktól. Az alapos kutatómunka eredményeként olyan 

építészeti megoldások is felszínre kerültek, amelyek eredeti anyagi hordozója már teljesen 

megsemmisült. Különösen jól sikerült a portikusz helyreállítása: a térstruktúra, a három 

kannelúrázott vasbeton oszlop, a korlátrendszer, a feliratok, a monumentális falfestmény, a 

vörösre színezett betétek az alulbordás födémmezőben mind a lenyűgöző összhatást erősítik. A 

jobbszárny öltözőkabinjainak helyreállítása is példás, miközben a balszárny innovatív 

téralkotással fogadja be a megváltozott funkciót. Az egészéves használatú fürdő kétszintes, 

galériás tere a benne felszökkenő karcsú pillérekkel kiválóan illeszkedik az eredeti kubusba. A 

választott burkolóanyagok színhatása vitatható, az atmoszféra kissé hűvösre sikerült. 

Összességében a Palatinus műemléki helyreállítása kitűnő és előremutató példája az 

átalakulóban lévő mai műemlékvédelmi gyakorlatnak: úgy sikerült az épület eredeti értékeit 

újrateremteni, hogy közben az a mai igényeknek megfelelő funkciókat is be tudta fogadni. Így 

élő épületként tud a következő évtizedekben működni – mindannyiunk örömére. 
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Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő - Bp. X. Kerepesi út 67. 
 

 

Építész tervező:  Káva Kft. / Mészáros Erzsébet 

Studio Stisze Bt. / Szepesi János, Stiebel Rita 

Építész munkatárs:  Horváth Roberta (Káva Kft.) 

 

statika:   KENESE Mérnöki Iroda Kft. 

épületgépészet: Energo-pont Kft., E6 System Kft. 

erősáram:  Major Projekt Kft. 

gyengeáram:  Nagy Gábor ev. 

tűzvédelem:  BNN Kft. 

 

 

 
 

 

A régi helyén teljesen újjáépített rendelő hűvös eleganciájával önmagán túlmutató példája 

annak, hogyan lehetne a paneles lakótelepek minőségi megújítását elképzelni. A megtartott 

és használható belmagasságúvá tett pince fölött az eredeti kontúrokon belül épült újjá a 

rendelő. Az épület tömbszerű, de a bejáratoknál finoman modellált tömegében az új földszint 

fő funkciója változatlan maradt: fele részben felnőtt beteg, fele részben beteg és egészséges 

gyermekek ellátását szolgálja. Az alaprajzi elrendezés logikus, átlátható kialakítást, tiszta 

térszervezést eredményezett. Az átriumos épület magjában létrehozott udvarról természetes 

fény jut a várókba, emellett az üvegfalakkal közvetlen kültéri kapcsolat is biztosított a belső 

térben várakozók számára. Bár az udvarra nyíló eltérő használatú várók nem teszik lehetővé az 

átrium szabad használatát, a közvetlen vizuális kültéri kapcsolat kedvezőbb lehet majd, ha az 

udvar ingergazdagabb módon növénybeültetést kap. A homlokzat táblás szálcement 

burkolata visszafogott, ugyanakkor nagyvonalú anyaghasználatú. Az épület korszerűsítése 

mind formai megjelenésében, mind pedig a kor színvonalát tükröző épületgépészeti 

megoldásokban példamutató. Kisugárzik mindez az épülettel egyidőben felújított közvetlen 

környezetre is, amellyel az új beruházás kerek egészet alkot. A rendelő elegáns korszerűsítése 

egy menthetetlennek gondolt, deprimáló környezetben álló, korábban lehangoló épületnek. 
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Őrmezői P+R Parkoló és Pavilon - Bp. XI. Zelk Zoltán u.  
 

 

Építész tervező:  Marp Kft. / Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál,  

Dévényi és Társa Kft. / Dévényi Sándor 

Építész munkatárs:   Marp Kft. / Lukácsi Nóra, Szabó Dávid 

 

tartószerkezet tervezők:   Speciálterv Kft. / Pál Gábor, Borzai Tibor 

projektvezető:     C-Terv Kft. / Terei Gábor 

épületgépész tervező:   Mészáros Olivér 

építményvillamossági tervezés:   Libella Lux Kft. / Nyári Ilona 

épületszerkezet tervező:   FRT Raszter Kft. / Reisch Richárd 

tájépítész tervező:    S73 Kft. / Mohácsi Sándor 

akadálymentesítés tervező:   Pozsonyi Éva 

akusztikai és környezetvédelmi szakértő: Kotschy András 

tűzvédelmi szakértő:    Horváth Lajos 

metró műtárgy áttörés tervezők:  Főmterv Zrt. / Kovács László, Temesvári László 

felvonó tervező:    Schindler Hungária Kft. / Sütő Ferenc 

közúti építmények tervezése:   C-Terv Kft. / Czirokné Kovács Nóra 

települési víziközmű tervezése:  C-Terv Kft. / Bodrog Katalin 

vízellátás tervezés:    UK Generál Kft. / Székely Lajos 

villamosenergia ellátás tervező:  Vámos Mérnöki Kft. / Vámos István 

gyengeáramú hálózat tervező:  Antók Mérnöki Iroda Kft. / Antók Gergely 

 

 

 
 

 

Heterogén, karakterében még kialakulatlan környezetben épült a 24 órás használatú 

„közlekedési” objektum, ahol a mozgás és az emberek jelenléte fluktuálva bár, de állandó. A 

lejutási pont a föld alá kicsit hasonlatos ahhoz, amikor egy folyó, sziklaszorosba kényszerülve 

összeszűkül, felgyorsul s elhagyva a szorost, újra szélesen hömpölyög. 

A műszaki leírásban megfogalmazott célkitűzések végül is valósággá váltak: „a tervezés során 

a szokásos hazai közlekedési infrastruktúrák gyakran silány minőségű világának meghaladása 

s ezen a műfajon belül új etalon megmutatása volt a cél. A parkoló kiosztása, kényelmes 

gyalogos sétányra szervezett működési rendje, a szükségesen túlmutató növénytelepítés, a 

gondosan összeválogatott utcabútorok, a magasabb minőségű anyagok beépítése, a 

vízelvezetés rafinált megoldása mind-mind egy erőteljes koncepció mögé rendezve szolgálják 

ezt a célt.” 

A felépítmény átlátszósága, szerkezeti könnyedsége (és profizmusa) jó értelemben áll 

ellentétben a szint alatti, negatív világ tömör, vájt sziklaüregekre emlékeztető 

homogenitásával. Ez még azzal együtt is igaz, hogy a felszíni íves formák a föld alatt is 

megismétlődnek, továbbá, hogy a megvalósult felületek (beton és kismozaik) színviszonyai 

nem igazán meggyőzőek. Összességében azonban ki kell jelentenünk: soha rosszabbat ebben 

a városban! 
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Hild villa megújulása - Bp. XII. Budakeszi út 38-40. 
 

 

Építész tervező:  Kokas Műterem Kft / Kokas László, Kokas Ignác, Balogh-Farkas Csaba, 

Lukács Péter, Kokas Balázs 

Belsőépítész tervező:  Kokas Műterem Kft. / Kokas László, Lukács Péter 

 

látványtervek:  Kokas Műterem Kft., Cigány Kató, Lukács Péter 

statika:   LCSL Kft., Lengyel Csaba 

költségvetés:  Novaép Bt., Nyüsti László 

gépészet:  Szatmári és Szatmári Bt., Szatmári Örs, Jagasics János,  

Érchegyi Generál, Érchegyi Csaba 

hőszivattyú:  Geowatt Kft., Fodor Zoltán, Viszkok János 

elektromosság: Provill Kft., Ivanics Zoltán 

kertészet:  Tér-Team Kft., Szabó Gábor, Orbán Nóra 

talajmechanika: Mélyvíz Bt., Tövisháti Ákos, Tövisháti András 

geodézia:  Gap-tan Kft., Buzás Balázs 

faanyagvédelem: Sz-favéd Kft., Dr Szabó Miklósné 

vízszigetelés:  Kürtös Zoltán 

akadálymentesítés: E2 Stúdió Kft., Fülöp Erika 

tűzmegelőzés:  Diestro 9 Kft., Györkös Tivadar 

 

 

 
 

 

Hild József élete vége felé saját családjának építette ezt a villát, ám drámai módon 

tönkrement, mire beköltözött volna. A villát egy következő építési fázisban kibővítették, és 

jelenleg egy, a tájkertet is magába foglaló felújítását szemlélhetjük. Eredetileg Hild mérnöki 

bravúrral szivárgó rendszereket épített, és az épület a korabeli tájépítészettel egybeolvadt 

környezetével. A mai épület közvetlen környezetében lévő anyagkezelés mintaszerű, csak az 

épület és a kert közötti átmenet, a mészkő utáni beton térkő burkolat nem stílszerű. 

A homogenitásra való törekvés, valamint a klasszicista geometrikus formák tömbszerű kezelése 

eleganciát kölcsönöznek az újragondolt épületnek. Az északi veranda, a timpanon télikertszerű 

tükrözése Hild-i architektonikát jelez. Mégis van egy aránybéli kibillenés az előzőtől eltérő, 

nyomott magassága miatt. Míg a kutatói rész otthonosabb térbe lenne helyezhető, az 

orangerie-be társasági-társalgó funkciót lehetett volna tenni. Nem volna meglepő, ha a jövő 

újraírná itt a térhasználatot. Az eredeti épületszárnyak bútorozása ízléses és utal múltjára, 

ugyanakkor kortárs elemeket is hordoz. 

A kereskedelmi felhasználás után most méltó, kulturális rendeltetést kapott az épület, amelyről 

szívből reméljük, hogy működése nyitottsága és szélesebb publicitása nyomán újra élettel fog 

telítődni. 
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Pitypang Óvoda - Bp. VIII. Százados út 12-14. 
 

 

Építész tervező:  SAGRA Építész Kft. / Sajtos Gábor  

Építész munkatárs:  Páll András, Hinterauer Márk  

 

 

 
 

 

Az óvoda telkén álló régi épületet lebontották, de az új épület nem a régi helyén, hanem 

hátrahúzva, a telek északi részén épült fel. Ez a telepítés nagyon kedvező helyzetet teremtett, 

mivel a telek déli részén egy összefüggő, jól használható kert jöhetett létre. Az épület alaprajzi 

rendszere tiszta, a csoportszobák (3 a földszinten, 3 az emeleten) a középfolyosóra fűzve, 

kedvező déli tájolással a kertre néznek. Az épület tömege illeszkedik a környezet mértékadó 

beépítéséhez. A magastető alkalmazása az adott környezetben érthető (talán előírás is), 

ennek megoldása a két, eltérő hajlásszögű tetővel kedvezően tagolja a tömeget. A kiszolgáló 

helyiségek fölötti (magasabb hajlású) tetőtér jelenleg még kihasználatlan, de a későbbiek 

során bővítési lehetőséget nyújthat. A kert felé néző konzolos kinyúlású tetők az épület markáns 

elemei, amelyek megfelelő árnyékolást biztosítanak a délre tájolt csoportszobáknak. Az épület 

homlokzatán mintegy külső héjként jelenik meg a téglaburkolat, ami alól az oldalsó és a hátsó 

homlokzatokon előbújnak a fehér színű vakolt és az üvegfelületek, míg a kert felé néző déli 

oldalon a héj teljesen felnyílik. A konzekvensen végigvitt építészeti gondolat kivitelezésébe itt-

ott hibák csúsztak (pl. a burkolt és a vakolt felületek csatlakozásánál), mindez azonban nem 

rontja az épület összességében kedvező összhatását. 
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Liget Központ - Bp. XVII. Ferihegyi út 26-28. 
 

 

Építész tervező:  SAGRA Építész Kft. / Sajtos Gábor, Virág Péter 

Építész munkatárs:  Páll András, Hinterauer Márk, Lukácsi Nóra  

 

 

 
 

 

Az egyik legdinamikusabban fejlődő kerületben megvalósult beruházás dicséretes nemcsak az 

ott lakók, hanem a budapesti érdekű fejlesztési program szempontjából is. A tervezők egy 

nagyon élhető, terepre ülő épületet hoztak létre, megteremtve az összhangot a környező 

épületekkel. Nem tudjuk eltitkolni azonban azt az érzést, mintha a terv körülbelül 10 évvel 

ezelőtt készült volna: architektúrájában, anyaghasználatában, karakterében inkább arra a 

korra jellemző. Csak feltételezzük, hogy a gazdasági krízis lassította a projekt megépítését. A 

homlokzat kissé konglomerált, szerkesztése túldolgozott hatást kelt. Az épület ugyanakkor profin 

működik: szenzációs a lakásokat és üzleteket is ötvöző, Rákosliget alközponti feladatait ellátni 

szándékozó funkciója. Várható, hogy használata során pozitívan hat majd a környezetére és 

az ott élők életminőségére. Legnagyobb örömünk, hogy az épület ilyen komplex funkcióval 

megépülhetett, ráadásul ebben a környezetéhez képest kiemelkedő minőségben. 
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Széll Kálmán tér rekonstrukciója - Bp. II. Széll Kálmán tér 
 

 

Építész tervező:  Építész Stúdió Kft. / Fialovszky Tamás 

Építész társtervező:  Hőnich Richárd DLA, Sólyom Benedek DLA 

Építész munkatárs:  Jedlicska Gergő, Kenéz Gergely 

Munkatárs:   Lépték-Terv Kft / Szakács Barnabás, Liziczai Sándor 

 

 

 
 

 

Másnéven KALEF, régi grund szleng szerint. A pályázaton elnyert tervezési megbízás és az 

organizáció gigászi munkát jelentett. A határidő szoros, Budapest saját és EU támogatási 

forrásai, valamint fejlesztési nyitottsága korlátozott volt – a projekt mégis több évtizedes hiányt 

pótolt. A tervezők új építészeti nyelvezete az Alkotás Point irodaháznál jelent meg először, és itt 

csúcsosodott ki. Bár csak a felszínt „rehabilitálhatták”, mintegy visszaépítve a régi bányából 

elbontott földfelszínt, a közlekedés dinamikájával és az épületek szoborszerű tektonikus 

mozgásával, a kifinomult részletekkel és a tájépítészeti eredménnyel művészi hatást értek el. A 

projekt programja világszínvonalon készült el, miközben a szakma üdvözölte a modernista 

építészeti emlék, a metrókijárat vasbeton szerkezetének megőrzését. Remélhetően a 

környezetében zajló fejlesztések (például a Postapalota) kapcsolódásai tovább emelik majd a 

tér használhatóságát. A metró akadálymentesítése, a Széll Kálmán tér, Széna tér, Trombitás 

tömb és a Millenáris park jobb bevonása a gyalogosáramlásba ugyan féloldalas maradt, és 

kidolgozása hátra van még, de utólag is megoldható, csakúgy, mint a felszín kezelésén kívüli 

egyéb hosszú távú megoldások megvalósítása. 
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Klebelsberg kastély - Bp. II. Templom u. 12-14. 
 

 

Építész tervező:   Kálmán Ernő DLA, Sajó Imre 

Projektfelelős építész:   Albrect Beáta 

Táj-és kertépítész tervező: Komlósné Hlatky Katalin 

 

értékvédelem, részlettervek: László Zoltán 

statikus tervező:  Embersics Judit 

épületkerámia:  Szemereki Teréz keramikusművész 

design székek, pultok:  Kerékgyártó András bútortervező iparművész 

 

 

 
 

 

A Klebelsberg Kastély Pesthidegkút egyik meghatározó kulturális öröksége. A kastély régi 

épületrészei kiegyensúlyozott, korrekt műemléki felújításban részesültek, biztosítva ezzel az 

értékmegőrzést a következő évtizedekre. 

Az új külső kiegészítések építészeti megfogalmazásai nem egyértelműen meggyőzők, kissé 

idegenül hatnak az összképben. A belsőépítészeti megoldások egyaránt tartalmaznak 

klasszikus műemlékileg felújított részeket (könyvtár) és mai elemeket (hálószobák). Praktikusak 

az álmennyezeti keretezések és a belehelyezett világítástechnikai eszközök (mélysugárzók), a 

szépen felújított, eredeti tartószerkezeti elemeket megmutató struktúrák (téglabetétes 

poroszsüveg födémek, kőfalak) körül szép részletekkel. 
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Mátyásföldi egykori Paulheim villa - Bp. XVI. Hunyadvár u. 42. 
 

 

Építész tervező:   Rákos Tibor 

Táj- és kertépítész tervező:  Sági Ilona 

 

tartószerkezeti tervezés: Scheiber Zoltán 

 

 

 
 

 

Mihez kezdjünk építészeti örökségünkkel, hogyan őrizzük meg házaink pusztuló emlékeit, 

miközben ahhoz, hogy új élet költözzön beléjük, meg kell feleljenek szigorú elvárásainknak? A 

mátyásföldi Paulheim-villa átalakítása ezekre a kérdésekre keres építészeti válaszokat. A 

helyreállítással kapcsolatos igyekezet kitűnk a minden részletre kiterjedő gondosságból. A 

szándék, hogy a ház hűen kövesse az eredeti terveket, jó megközelítés. 

Az építész feladata volt dönteni a 125 éves egykori polgári nyaralón már helyre nem állítható 

részletek, épület-elemek vonatkozásában. Ha a hiteles anyaghasználat megőrzése a technikai 

követelmények szorításában nem lehetséges, csak az épület formájának lenyomata tartható 

meg. Szép gondolat, hogy a homlokzaton kialakított hőszigetelő burok miatt áldozatul esett 

burkolótéglák a kerti garázsépítményen hasznosulnak, talán itt merészebb eszközökhöz is 

lehetett volna nyúlni. 

A történeti épületek felújításánál napjainkban egyre többen járják ezt az utat, de kérdés, hogy 

eközben milyen üzenetet hagyunk az utókornak: kitart-e még 125 évet a 21. században a 

tagozatok helyére került hőszigetelés, sikeres lesz-e törekvésünk a fenntartható fejlődés 

eléréséhez? 
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Graphisoft Park ’N’ épület - Bp. III. Záhony utca 7.  
 

 

Építész tervező:  Vikár András, Lukács István, Gál Árpád 

Építész munkatárs:  Mangel János, Kákóczki Norbert, Király Szabolcs, Bencsik Tamás, Tóth 

Balázs, Seidl Krisztián 

 

 

 
 

 

Az épület a SAP meglévő irodaházának bővítéseként valósult meg, ahhoz egy összekötő 

nyaktaggal csatlakozva. A bővítés érdekessége, hogy az új épületszárny már eléri a Park szélét, 

így az Ángel Sanz Briz út felőli bejárata az egész irodaház főbejáratává válik. A tervezők ennek 

megfelelően alakították ki a több szintet átfogó előteret, amely oldalirányban a park felé is 

megnyílik. Ez az irodaház legizgalmasabb része, ahol a kötetlenebb formában alakított 

reprezentatív lépcső kilép az egyébként szigorú derékszögű rendszerből. A tervezők fő 

dilemmáját a meglévő épülethez (Szász László, 2006) való alkalmazkodás, illetve az attól való 

eltérés közötti választás okozhatta – hiszen annak megépülte óta több mint egy évtized telt el. 

Az előbbi megoldás mellett döntöttek, ami egyaránt megjelenik az épület tömegképzésében, 

a homlokzat alakításában és az anyaghasználatban (a tégla és az üveg domináns 

alkalmazásában) is. Ezzel a biztos utat választották. Az eredmény meggyőző, hiszen a meglévő 

épülethez – és a park egész karakteréhez egyaránt – harmonikusan illeszkedő, kulturált, magas 

színvonalú irodaház jött létre. 
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Apor Vilmos Katolikus Főiskola új Campusa és Kápolna - Bp. XX. Török Flóris u. 227-229. 
 

 

Építész tervező:  Jahoda Róbert 

Építész társtervező:  Páricsy Zoltán 

 

 

 
 

 

A campus legfőbb erénye komplexitása, mind funkciójában, mind a feladat megoldását 

tekintve. A valaha szebb időket látott általános iskola rengeteg átalakítást, toldást-foldást ért 

meg az idők során. A fölösleg lehántása önmagában komoly feladat lehetett. 

A tervezők a felújítás és az épület főiskolává való átépítése során az eltérő időben épült 

szárnyaknak a telekadottságot követő szögeltéréseit tették a térformálás eszközévé, intimebb 

térrészekkel gazdagítva a tervezett könnyen áttekinthető és jól működő alaprajzi rendszert. A 

nagyelőadó tömege sikeresen ellenpontozza az eredeti főépület tömegét. A kert gondosan 

tervezett és funkcionális rendje is a használókat szolgálja, képe, ahol csak lehetséges, 

megjelenik a belsőben. A campus nagyvonalú, az intézmény rangjához méltó bejáratot 

kapott. 

Az együttes legihletettebb része kétségtelenül a kápolna, ami tudatosan visszafogott 

egyszerűségével, a természetes szakralitás, a testi-lelki-szellemi tisztaság kifejezője. Az oltár, a 

berendezés, a feliratok kerülnek minden direkt didaktikus megoldást, teret engednek az ember 

saját őszinte gondolatainak. Legjobb pedagógia! 
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Bp. VIII. Orczy út 1. 
 

 

Építész tervező:   dr. Finta József 

Építész tervező:   Szabó Tamás János DLA 

Építész tervezőtárs:   Péter Gábor DLA 

Belsőépítész tervező:   Kulcsár Zoltán  

Belsőépítész munkatárs:  Tóth Petra 

Koordináló építész:   Mezei Gábor 

 

 

 
 

 

Az Orczy-kert Nagyvárad tér felőli sarkára, az új egyetemi campus legfontosabb pozíciójába 

került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szigorú épülettömbje. Az Üllői út egyértelműen kijelöli a 

főbejárat helyét, az angolkert belső magja köré szerveződő épületek közé diagonál irányba 

ékelődik be a Campus tér, mely egyben kültéri rendezvényhelyszínként is szolgál. A telepítési 

koncepció alapvetése volt, hogy az épület három irányba nyíljon meg. 

A „Z” alakú épület racionális és szikár, minden építészeti döntés mögött kifejtő magyarázat sejlik 

fel. Az épület tömbszerű, szinte baltával faragott tömege szoborként kíván megjelenni, 

épületmagas árkádokkal, szabadon kezelt, de szerkesztett auditóriumokkal. A 

homlokzatburkolat síkszerű kialakítása is ezt a hatást hivatott erősíteni. 

A katonás rend és a takarékosság a belsőépítészetben folytatódik, de egyes felületeken élénk 

színhasználat jelenik meg. A ház központi eleme a pihenőtérként is értelmezett, az 

oldalszárnyakat kiszolgáló főlépcsőház. A belső egyik játékos eleme az akusztikai burkolat 

perforált felülete, mely alulról feltekintve szivacsos mintázatot ad. 
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Raoul Wallenberg Szakiskola - Bp. VI. Rippl-Rónai u. 22-26. 
 

 

Építész tervező:  Németh Csaba 

Építész tervezőtárs:  Varga Tibor, Fehér Mátyás 

 

 

 
 

 

Az Alpár Ignác által tervezett, és korábban is oktatási célokat ellátó épület évek óta 

használaton kívül volt, állapota folyamatosan romlott. Helyes, hogy a tervezők a felújítását – 

bár az épület nem védett – a műemléki szempontok figyelembe vételével tervezték. A felújított 

régi épületszárnyban csak alaprajzi átrendezésekre, belső átalakításokra került sor, melynek 

során logikus funkcionális elrendezést alakítottak ki. A 70-es években épült tornatermi szárnyat 

ezzel szemben külsőleg alakították át, melynek során az modernebb, divatosabb homlokzatot 

kapott. Ezzel azonos felfogásban alakították a két épületszárny közé tervezett összekötő 

tömeget is, amely – szélessége miatt – így teljesen takarja a régi épület csatlakozó déli szárnyát. 

A régi és az új szárny közötti kontraszt – mint koncepció – önmagában jó, de a két tömeg 

szorosan egymáshoz kapcsolása alaprajzi és illeszkedési problémákat okoz. Az udvarban a 

felesleges építményeket – köztük egy kéményt is – lebontották, így szép, összefüggő kert alakult 

ki. A terv legfőbb érdeme a régi épület gondos felújítása. 
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Magyar Kajak-Kenu Szövetség Székházbővítés - Bp. XIII. Latorca u. 2. 
 

 

Építész tervező:  Olbert Krisztián 

Építész munkatárs:  Belgya Anna 

 

 

 
 

 

A pesti Dunapart Margitszigettel szemközti szakasza átalakulóban van, identitását keresve. 

Ebben a heterogén környezetben valósult meg a Kajak-Kenu Szövetség székházának bővítése, 

egy sajátosan magyar jelenség, az additív fejlődés építészeti leképezése. Az épületegyüttes 

nem egyszeri aktusként épült fel, hanem több ütemben, évtizedek munkájával teljesedett ki, 

miközben különféle korú és minőségű elemek és rétegek kerültek egymás mellé/fölé. Kihívás 

volt a tervezőknek, hogy ilyen szituációban is az építészet egységét fogalmazzák meg. 

 

A legújabb bővítmény az „U” alakban beforduló épület egyik szára, amelynek szigorú 

szerkesztésű alaprajza lehetőséget ad a kiegészítő funkciók elhelyezésére. A homlokzaton 

keresetlen egyszerűséggel és nyersességgel jelennek meg az építészeti anyagok, csónakházak 

hangulatát idézve. A belsőbe ezzel ellentétben nem hajók, hanem fejlett orvostechnikai 

eszközök költöztek, ez a hangulat köszön vissza a terek belsőépítészeti kialakításában, valamint 

a nagy homlokzati üvegfelületeken is. A megmunkálatlan anyagok és a technokrata elemek 

kettőssége önmagában ellentmondásos, mégis lehet, hogy ebben az esetben ez az illeszkedés 

kulcsa. 
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Guckler Károly-kilátó - Bp. II. Hármashatár-hegy 
 

 

Építész tervező:  Koller József 

Építész társtervező:  Dr. Lőke Ferenc 

 

 

 
 

 

Budapest egyik legszebb jelensége, ahogy a város sziluettjét a budai hegyek parkerdői 

kirajzolják: ezen a peremvonalon a táji és az urbánus morfológia találkozik össze. A 

hegytetőkkel azonban az ember mostohán bánt, a korszakok olyan sebeket is ejtettek, 

amelyeket muszáj begyógyítanunk. A tervezőknek a látképet átdöfő adótornyok között, 

felhagyott katonai objektumok átalakításával kellett új funkciókat, kilátó teraszt és vendéglátó 

egységet elhelyezniük. 

Bármi épüljön is a Hármashatár-hegy tetejére, az mindenképp erős építészeti elemként jelenik 

meg a budai panorámában. Ezen a helyen az épületnek látszania kell, hogy kiláthassunk, 

miközben óvatosan, a tájra tisztelettel szeretne megjelenni. A háborús tájsebet egy azzal 

ellentétes, nyolcszögű virágmotívum írja át: a kemény, beton lövegtoronyra a barátságos 

faszerkezet kerül, tiszta, transzparens szerkesztéssel. Ezen építészeti paradoxonok és kontrasztok 

mentén ismerhetjük meg az épület viszonyulását a különféle térbeli és időbeli távlatokhoz, az 

épített és természeti környezethez. 
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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 két Nívódíj és négy Kiemelt dicséret adományozására tesz 

javaslatot. 

A Nívódíjban részesülők egyenként bruttó 1.000.000,- Ft (azaz Egymillió forint) pénzjutalomban 

részesülnek továbbá a Budapest Építészeti Nívódíja 2018 emblémáját tartalmazó rozsdamentes 

acél plakettet és elismerő oklevelet vehetnek át. 

A kiemelt dicséretben részesülő pályázók egyenként bruttó 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint) 

pénzjutalomban részesülnek és elismerő oklevelet vehetnek át.   

 

 

 

Budapest sokoldalú város, olyan hely, ahol tiszteletre méltó történeti korok rétegei és 

hagyományai találkoznak egyéni stílusokkal és szokásokkal. 

Budapest érzékeny város, de feltárul mindazoknak, akik sajátos szellemiségét, sokoldalú 

művészetét, a régi korok titkait és a jövő lehetőségeit szenvedélyesen kutatják. 

Budapest lüktető nagyváros, amely csak gazdag változatosságában értelmezhető. Büszkék 

vagyunk arra, hogy a magyar főváros, értékelve az eltérő kvalitásokat, megannyi új törekvést 

fogad be. 

 

Ma a 21. századi Budapestet építjük, magabiztosan törekszünk a jövő felé, de megvédjük és 

megerősítjük mindazt, amit eddig elértünk. A város komfortját nagyban befolyásolja az a 

közeg, az a környezet, az az élettér, amelyet épületeink határoznak meg. Amikor körbenézünk 

a városban, felújított utcákat, tereket, egykor patinás épületek újjáéledését, valamint számos 

új és izgalmas építészeti megoldást látunk. 

Jól tudjuk, hogy a fejlődéshez példaképek kellenek, amelyek nemcsak emberek lehetnek, 

hanem mindazok a gondolatok, érzések, szenvedélyek is, amelyek egy-egy épületben öltenek 

testet.  

A Budapest Építészeti Nívódíja kezdeményezés célja, hogy kiemelje azokat az ötleteket, 

elképzeléseket, amelyek méltóak a város múltjához, egyben olyan jelek, amelyek hűen tükrözik 

a ma Budapestjét, és a jövő kihívásaira adnak követendő válaszokat.  

 

 

 

A díjra beérkezett pályaművek mindegyike példa arra, hogy nagy számban jelennek meg 

Budapesten közérdeklődésre számot tartó, értékes, mintaértékű építészeti alkotások. Ezek az 

épületek azt is bizonyítják, hogy tervezőik elhivatottan és kiemelkedő minőségben művelik 

szakmájukat, amivel megfelelnek Budapest Építészeti Nívódíja által meghatározott magas 

mércének. 

 

 

 

 

Budapest, 2018. november 15. 

 

 

 

 

Szalay-Bobrovniczky Alexandra sk. 

Bírálóbizottság 
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