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Elő szó

Kü lön le ges te ma ti ká jú köny vet tart ke zé ben az Ol va só.

Az új ság cikk a tör té ne lem egy nap já ra irá nyít ja a fi gyel met, egy

épü let több év ti ze dig hir de ti ko rá nak stí lu sát. Mind ket tő al kal -

mas vá ros ré szek tör té ne té nek el me sé lé sé re, je len tős pil la na -

ta i nak meg ra ga dá sá ra.

A ke rü let 75 éves szü le tés nap ja kí nál le he tő sé get ar ra, hogy

be mu tas sunk egy adott év ben meg szü le tett épü le tet, épü let -

együt test és meg je lent új ság cik ket. A könyv anya ga hely tör té -

ne ti és kul tu rá lis szem pont ból ér dek lő dés re tart hat szá mot,

ér ték tár ként te kint he tő ke rü le tünk la ko sai, kü lö nö sen a fi a ta -

labb nem ze dék szá má ra. Mind ezt bi zo nyí tot ta a ki ál lí tá sok si -

ke re ke rü le tünk in téz mé nye i ben és test vér vá ro sa i ban - Kassa-

Délvárosban, Szovátán.

El is me rés sel tar to zom épí té sze ink nek, az új ság írók nak szín vo -

na las al ko tá sa i kért, va la mint a köny vet lét re ho zók nak lel kes

mun ká ju kért.

Re mé lem, hogy a kö tet meg is me ré sé vel to vább nő Bu da pest

XIII. ke rü le te múlt ját tisz te lők és jö vő jé ben hí vők szá ma. 

Bu da pest, 2014. má jus hó

Dr. Tóth Jó zsef

Bu da pest Fő vá ros XIII. ke rü let pol gár mes te re 3
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Preface

Dear Reader, you are hol ding a very special book in subject in

your hand. 

A newspaper article can draw attention to one day of history, a

bu il ding represents the style of its age for decades. Both can

tell stories about city quarters and catch the significant

moments.

The 75th birthday of our district is a great opportunity to pre-

sent a bu il ding or bu il ding complex raised in a particular year

along with a newspaper article published at that time. The sub-

ject of the book is gripping as local history and culture are rep-

resented he re. It can be regarded as a real value for the local

residents and younger generation. The success of exhibitions in

our institutions and twin-cities in southern part of Košice and

Sovata also proves this fact.

I greatly appreciate the performance of our architects, the

high-standard work of our journalists and enthusiastic assis-

tance of those who have made this book.

I hope that with this book there will be a growing number of

people respecting the past of the 13th district and believing in

its future.

Bu da pest, May 2014

Dr. Jó zsef Tóth

Mayor of 13th district of Bu da pest



Pol gár mes te ri Hi va tal Bé ke tér 1. Ter ve ző: ifj. Paulheim Fe renc
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A 2130/1930 BM-ren de let új ke rü le te ket ho zott lét re. A XIII. ke -

rü let elöl já ró sá gi épü le té re 1936-ban or szá gos terv pá lyá za tot

ír tak ki. Hos  szas mér le ge lés után a II. dí jat nyert Paulheim Fe -

ren cet és Sza bó Lász lót bíz ták meg a ter vek el ké szí té sé vel. A

ki vi te le ző Vágner Gyu la, az épít ke zés össz költ sé ge: 530 000

pen gő volt. Össz-szintterülete 3500 m 2.

A be épí tés kon cep ci ó ja sze rint a Bé ke tér fe lől kell a fő be já rat -

nak nyíl nia, és há rom eme let nél ma ga sabb épü let nem il lik be le a

jel lem ző en föld szin tes kör nye zet be.

A terv a funk ci ó ból in dul ki, ke rül min den dí szí tést. A szük ség -

let nek meg fe le lő en oszt ja el az épü let te re it, nagy ab la kok kal,

la pos te tő vel ala kí tot ták ki. Ezért a terv nek sok el len ző je tá -

madt, vé gül a szé kes fő vá ros pol gár mes te re a XIII. ügy osz tály

ta nács no ká val a kor sze rű, tég la bur ko la tos épü let mel lett dön -

tött.

1938. 7



Or vo si Ren de lő in té zet Vi seg rá di ut ca 47/C-D. Ter ve ző: ifj. Masirevich György
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Ifj. Masirevich György (Bu da pest, 1905-Los An ge les, 1989) Mű -

egye te met vég zett. Már dip lo má zá sa évé ben (1929) meg épít -

het te el ső ter vét, a MEFHOSZ szántódi „Vass Jó zsef” di ák üdü -

lő jét, egy tel je sen mo dern, la pos te tős, sáv ab la kos épü le tet.

1929-31-ig a Fő vá ro si Köz mun kák Ta ná csá nak mér nö ki osz tá -

lyán dol go zott. 1929-ben részt vett a CIAM frank fur ti kong -

resszu sán, ahol a ma gyar CIRPAC-csoport de le gá tu sá vá vá -

lasz tot ták. 1936-ban Janáky Ist ván nal kö zö sen el ső dí jat ka pott

a Palatinus strand für dő ter ve zé sé re ki írt pá lyá za ton. 

A 3200 m2 össz-szintterületű épü let ha son ló an funk ci o ná lis,

mint az elöl já ró ság épü le te, nagy ab la kok, tég la hom lok zat, át -

lát ha tó bel ső te rek. A hom lok za ton el he lye zett dom bor mű is az

épí tész al ko tá sa.

Fő vá ro si ren de let tel vé dett épü let.

1939. 9



Re for má tus Temp lom Po zso nyi út 58. Ter ve ző: Tóth Im re, Halászy Je nő
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1935 de cem be ré ben ír ták ki a Há la adás temp lo má nak és a hoz -

zá tar to zó egy há zi épü le tek nek a terv pá lyá za tát. A bí rá ló bi -

zott ság úgy dön tött, hogy az el ső dí jat Tóth Im re, a má so di kat

Ha lá szi Je nő épí tész mér nök kap ja. Az egy ház pres bi té ri u ma a

két épí tész mér nö köt bíz ta meg a vég le ges terv el ké szí té sé vel.

1936 no vem be ré ben kez dő dött meg a mun ka, amely re a sváj ci

szár ma zá sú mér nök, Wanner Hen rik épí té si vál lal ko zó ka pott

meg bí zást. 1937. ok tó ber 31-én te le pe dett át az új épü let be a

gyü le ke zet.

Az épít ke zés 1937 vé gén el akadt. A be fe je ző sza kasz ne he zebb

volt, mint az öt ször ak ko ra mé re tű kez dő sza kasz. Vé gül 1940

ad vent jé nek má so dik va sár nap ján föl zen dült az ének a ma is

lát ha tó nagy vo na lú épü let együt tes ben.

Az épü let fő vá ro si ren de let tel vé dett. 

1940. 11



La kó épü let Ronyva ut ca 3. Ter ve ző: Gerlóczy Ge de on
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Gerlóczy Ge de on hí res or vos di nasz ti á ból szár ma zott, és a Bu -

da pes ti Ki rá lyi Jó zsef Ná dor Mű egye te men szer zett dip lo mát. 

1919-ben jött ha za Mün chen ből, be állt Hültl De zső iro dá já ba

dol goz ni. Eb ben az idő ben fe dez te fel a Csontváry-ké pe ket, meg

is vet te a leg töb bet. A hú szas évek ben önál ló ter ve ző iro dát

nyi tott, és kö zel négy év ti ze den ke resz tül Bu da pes ten dol go -

zott, mint el is mert, jó ne vű épí tész.

Főbb mun kái: (OTI) Or szá gos Tár sa da lom biz to sí tá si In té zet

Bal ese ti kór há za a Fi u mei úton; Ma dách Ka ma ra szín ház; a Pe -

tő fi Sán dor ut ca-Pár isi ut ca sa rok tel ké re épí tett la kó ház, föld -

szint jén pas  száz  zsal.

1944–1948 kö zött a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la ta ná ra volt, majd

1950–1961-ig az IPARTERV-ben dol go zott nyug dí ja zá sá ig.

1941. 13



Kert vá ros Fi as tyúk ut ca, Gönczöl ut ca, Kám for ut ca,
Bé ke ut ca, Gyön gyö si út, Nő vér ut ca

Ter ve zők: dr. Acsay Lász ló,
Benkhard Ágos ton
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A 750 la kás egy sé get tar tal ma zó te le pet az Or szá gos Tár sa da -

lom biz to sí tá si In té zet épít tet te a Fő vá ro si Köz mun kák Ta ná -

csá nak 1939. évi dön té se alap ján. A leg jobb ma gyar épí té szek

ter vez ték meg a föld szin tes csa lá di há za kat, sor há za kat, iker -

há za kat ap ró tel ke ken, egy sze rű szer ke zet tel, anya gok kal.

1942-re el ké szül tek az utol só há zak is. A pri va ti zá lást kö ve tő en

az utób bi évek ben meg nőtt a ke res let a kis há zak iránt, me lye -

ket kor sze rű sí te nek, bővítenek. A sok fé le át ala kí tás el le né re a

te lep ar cu la ta még őr zi az ere de ti be épí tés rend jét, az ál la mi

gon dos ko dás szép pél dá ját.

Fő vá ro si ren de let ki emelt vá ros ké pi te rü let ként je lö li meg a

kert vá rost.

1942. 15



Kis la ká sos bér há zak Fi as tyúk ut ca, Nő vér ut ca, Gyön gyö si út, Bé ke ut ca, Gön cöl ut ca, Fi as tyúk ut ca, 
Tomori ut ca, Mo soly ut ca, Új pa lo tai ut ca, Faludi ut ca, Gön cöl ut ca, Rá kos pa lo tai út
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Ter ve zők: Gerlóczy Ge de on, Weichinger Kár oly, Schall Jó zsef,
Janáky Ist ván, Paczó Már ton, Möller Kár oly, Várallyay Sán dor

1943-tól nagy sza bá sú be ru há zás mun ká la tai kez dőd tek meg,

nem el szór tan, ha nem egy vá ros rész re, az úgy ne ve zett

Magdolnaváros te rü le té re kon cent rál tan, mely hez az OTI biz -

to sí tot ta a fi nan szí ro zást. Az ere de ti leg 54 há zas ra ter ve zett

épít ke zés ből a há bo rú vé gé re csak 4 épü let ké szült el.

A te lep épí té sé nél két fo ga tú tí pust al kal maz tak, ahol a zárt lép -

cső ház ból szin ten ként két, szo ba-kony hás la kás nyílt elő szo -

bá val, wc-vel, kam rá val. Für dő szo bát nem épí tet tek, csak a

kony há ban egy vi zessar kot. A két trak tu sos szek ci ók ból hosz -

 szú, nye reg te tő vel fe dett orom fa las há zak épül tek meg.

1943. 17



La kó épü let Csanády ut ca 6/B. Ter ve ző: Laj ta Mik lós, Sámsondi Kiss Bé la
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Sámsondi Kiss Bé la 1925-ben vég zett a Bu da pes ti Mű sza ki

Egye te men. 1948-ig ma gánter ve ző, 1948-61. kö zött az Épí tés -

tu do má nyi In té zet ben dol go zott. Part ne rei Olgyay Ala dár,

Olgyay Vik tor, Far kas Ti bor épí tész, Ka zin czy Gá bor sta ti kus,

dr. Polonyi Kár oly, dr. Garay La jos, dr. Pár ká nyi Mi hály és

Korach Mór aka dé mi kus vol tak.

Kí sér le ti la kó épü le te ket ter ve zett. Fel ta lál ta az em be ri szer -

ve zet sejt rend sze ré hez ha son ló szö vet szer ke ze tet, ahol

1-2 cm vas tag, gipsz ben der mesz tett vas be ton al kot ja a te her -

vi se lő ele me ket. A szer ke ze ti öt let ből ki in dul va fel ta lál ta a funk -

ci o ná li san többcé lú épü let ele me ket, a vál toz tat ha tó te re ket,

az au to ma ta ta ka rí tást, a fö dém eme lé ses el já rást. 1965-ben

ka pott Ybl Mik lós-dí jat. La kó há za tisz ta szer kesz té sű, ra ci o -

ná lis alap raj zú.

1944. 19



Kis la ká sos bér há zak Öve zet ut ca, Nő vér ut ca, Bé ke ut ca Ter ve ző: Gerlóczy Ge de on vá ros ren de zés,
Weichinger Kár oly épí tész
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Weichinger Kár oly egye te mi ta nul má nya it a Jó zsef Ná dor Mű -

egye te men vé gez te 1920-ig. 1921-től 1944-ig az Or szá gos Ipar -

mű vé sze ti Is ko la épí tész tan szék ét ve zet te. 1945-ben a Bu -

dapes ti Mű sza ki Egye tem Vá ros épí té si Tan szék ének, majd

1946-tól 1969-ig, nyug dí ja zá sá ig a Középülettervezési Tan szék

nagy te kin té lyű ve ze tő je. Ná la dip lo má zott Jurcsik Kár oly, Gu -

lyás Zol tán, Finta Jó zsef és az el múlt öt ven év si ke res épí té sze -

i nek nagy ré sze. 

Ter ve zői mun kás sá gá ból né hány pél da: II., Nap ra for gó ut ca 18.

sz. vil la és a XI., Törcsvár ut ca 20. sz. la kó ház, a pé csi te me tő ká -

pol na, a bu da pes ti Pá los-ko los tor a Gel lért hegy lá bá nál, il let ve

a Szil ágyi Er zsé bet Gim ná zi um a Mé szá ros ut cá ban.

1945. 21



Né meth Lász ló Gim ná zi um Nő vér ut ca 15-17. Ter ve ző: Koz ma La jos

22

9.



Koz ma La jos 1902 és 1906 kö zött a Jó zsef Ná dor Mű egye te men

ta nult. Mes te re Jánszky Bé la volt. 1909–1910-ben ösz tön íjas -

ként Pá rizs ban Hen ri Matisse mel lett ta nult. 1910-1913 kö zött

Laj ta Bé la ter ve ző iro dá ját ve zet te. 1913-ban az Ipar rajz is ko la

ta ná ra lett, és meg ala kí tot ta a Bu da pes ti Mű helyt – gra fi ku si

te vé keny sé ge is je len tős volt.

A har min cas évek ben az épü let ter ve zés fe lé for dult. 1930-ban a

Di vat csar nok új já épí té sét ter vez te meg, ké sőbb szá mos bér la -

kást épí tett. Leg hí re sebb mun ká ja az ÁT RI UM ház mo zi val a

Mar git krt. 55. alatt és a Lu pa-szi ge ti nya ra ló. Utol só je len tős

mun ká ját, a Gyön gyö si és Ránky ut ca sar ká ra ter ve zett ál ta lá -

nos is ko la épü le tét már ha lá la után, 1949-ben fe jez ték be. 

A fő vá ro si ren de let tel vé dett épü let ben ere de ti leg a Ki li án

György Ál ta lá nos Is ko la mű kö dött.

1946. 23



Magdolnavárosi la kó te lep Mo soly ut ca, Gönczöl ut ca,
Gyön gyö si út, Vő le gény ut ca

Ter ve ző: Preisich Gá bor
be épí té si terv
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Magdolnavárosi la kó te lep be épí té si ter vé nek ter ve ző tár sai:

Iván ka And rás, Olgyai Ala dár, Olgyai Vik tor.

Preisich Gá bor 1926-ban egy évet ta nult Karlsruhéban a

Technische Hochschule-n. Egye te mi ta nul má nya it 1927 és 1930

kö zött a Bu da pes ti Ki rá lyi Jó zsef Ná dor Mű egye te men fe jez te

be, köz ben Se bes tyén Arthur és Bauer Emil épí té szek iro dá já -

ban dol go zott.  1931-ben le he tő sé ge volt ar ra, hogy részt ve -

gyen a CIAM ki ál lí tá sán és ber li ni kong res  szu sán. Ott ta lál ko -

zott Le Corbusier-vel és Walter Gropiussal, akik nagy ha tás sal

vol tak rá.

Főbb mun kái: Bp. II., Káp lár ut ca 7., Bp. XI., Bar tók Bé la út 62-64.

sz. alatt a Simplon mo zi és bér ház, a volt Bel ügy mi nisz té ri um

épü le te a Szé che nyi rak par ton, 1948-50-ben a volt MÉMOSZ-

szék ház a Dó zsa György úton (Gá do ros La jos sal).

1947. 25



An gyal föl di Jó zsef At ti la 
Mű ve lő dé si Köz pont

Jó zsef At ti la tér 4. Ter ve ző: Csánk Elem ér
Fel újí tot ta: Nagy Csa ba 2009
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A múlt szá zad har min cas éve i ben fel me rült, hogy An gyal föld is

kap jon az V. Ke rü le ti Nép ház hoz ha son ló in téz ményt. Az elöl já -

rók nem so ká ig gon dol kod tak; 1939-ben meg in dult az épít ke zés.

A Magdolnavárosi Kul túr há zat Hor váth Sza bolcs ter vez te,

amely ben könyv tár, ol va só- és elő adó te rem, 600 sze mély be -

fo ga dá sá ra al kal mas film szín ház, óvo da, ét te rem, il let ve la ká -

sok kap tak vol na he lyet. A má so dik vi lág há bo rú azon ban meg -

akasz tot ta az épít ke zést, s így, több szö rö sen mó do sí tott ter -

vek alap ján (Csánk Elem ér) csak 1949-re épült fel a ház, ame lyet

de cem ber 30-án ve he tett át a ke rü le ti dol go zók ne vé ben a XIII.

ke rü let leg jobb él mun ká sa. Meg nyílt a Rá ko si Má tyás Kul túr -

ház.

2009-ben a ke rü le ti ön kor mány zat újí tot ta fel és bő ví tet te

Nagy Csa ba nagy vo na lú ter vei alap ján.

1948. 27



Él mun kás há zak Le hel út 2. Ter ve ző: Schall Jó zsef, Piszer Ist ván
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Az Épí tés- és Köz mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg ren de lé sé re

1948-ban az Épí tés-tu do má nyi és Ter ve ző In té zet épí té szei,

Schall Jó zsef és Piszer Ist ván ter vez ték a Le hel tér re a négy

épü let ből ál ló együt test „él mun kás ok” és az ál lam szá má ra fon -

tos más la kók szá má ra. Há rom épü let azo nos, a ne gye dik to -

váb bi négy mű te rem la kást is tar tal maz, ket tőt a föld szin ten,

ket tőt a te tő ki kép zés ben. A vas be ton vá zas, tég la fa la za tú,

5 eme le tes+te tő szin tes há zak ban egyen ként 34 la kás van

közpon ti fű tés sel és me leg víz zel. A la za sá vos te le pí tés, az

észak-dé li tá jo lás a lép cső há zak kal és a vi zes blokk ok kal az

észa ki ol da lon, a pil lér vá zas és „vis  sza ug ra tott” lá bak, a le ve -

gős, jó ará nyú log giaso rok és a jó la kás hasz ná la tot biz to sí tó

alap rajz ok ma ra dan dó ér té kek kel ru ház zák fel a há za kat.

1949. 29



Jó zsef At ti la Szín ház Vá ci út 63. Ter ve ző: Tar ján Lász ló, Vidos Zol tán
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Vidos Zol tán (1900-1975) épí tész mér nök 1927-től 1949-ig a fő -

vá ros épí té sze ti ap pa rá tu sá ban dol go zott, majd nyug dí ja zá sá ig

a BUVÁTI-ban ter ve ző épí tész. Főbb mun kái: Zá por ut cai pont -

há zak, épü let cso port a Bé ke út men tén (1950, társ ter ve zők:

Cserba De zső, Schőmer Er vin, Tar ján Lász ló), Nagy La jos úti la -

kó te lep épü le tei és az Ár pád úti la kó há zak (1959, társ ter ve ző:

Henk Vil mos). Több la kó ház ter ve or szá gos tí pus terv lett.

1956-ban az ak ko ri párt bi zott ság ta nács ter mé nek át ala kí tá -

sá val hoz ták lét re a Jó zsef At ti la Szín há zat, amely ma egy sok -

la ká sos tár sas ház zal kö zös tel ken áll. A fő vá ros egyik leg na -

gyobb né ző te rű szín há za fel újí tás ra vár.

1950. 31



Kor cso por tos Óvo da Gyön gyö si út 67-71. Ter ve ző: Payr Egon
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A má so dik vi lág há bo rú utá ni évek ben az anyák nagy szá mú

mun ká ba ál lá sá val meg nőtt az óvo dai fé rő he lyek irán ti igény.

Ezek az in téz mé nyek nemcsak gyer mek meg őr zők vol tak, ha -

nem a kö zös sé gi élet re, az is ko lá ra va ló fel ké szí tés re is tö re -

ked tek. 1951-ben a ke rü let ben 23 óvo da mű kö dött 1780 fé rő -

hellyel.

A Gyön gyö si úti kor cso por tos óvo da en nek a ne ve lé si elv nek

- kor cso por ton kén ti szo bák és ját szó ud va rok - jel leg ze tes pél -

dá ja, má ig mo dern épí té sze ti for má ban. 

Az 1000 m2 szint te rü le tű épü let fa la zott szer ke zet tel és la pos

te tő vel ké szült.

1951. 33



Bér la kás épí tés Fi as tyúk ut ca, Nő vér ut ca, Öve zet ut ca, Fi vér ut ca Ter ve ző: Tar ján Lász ló, S. Nagy Lász ló
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A Fi as tyúk ut cai la kó te le pet öt ven év vel ez előtt a né met kom -

mu nis ta po li ti kus ról ne vez ték el Thälmann ut cai la kó te lep nek.

1948-ban el kez dő dött a köz pon to sí tott terv gaz da ság ki épí té -

se. A hi deg há bo rú mi att ki emel ten nagy hang súlyt fek tet tek a

ne héz ipa ri köz pon tok fej lesz té sé re, köz tük An gyal föld re az ott

lé vő ipa ri lé te sít mé nyek mi att. La ká sok ban vi szont nagy hi ány

volt, An gyal föld in kább az olyan te le pek ről volt is mert, mint a

Tripolisz, amely gya kor la ti lag egy szük ség la kás ok ból ál ló sze -

gény ne gyed volt. A szo ci a liz must épí tő mun ká sok nak ott hon

kel lett, még pe dig gyor san. Az épí tő ipar ál la mo sí tá sá val az épí -

té sze ket ál la mi ter ve ző iro dák ba ve zé nyel ték, ahol nor mák ban

és tí pus ter vek ben kel lett gon dol kod ni.

1952. 35



Bér la kás épí tés Fi as tyúk ut ca Ter ve ző: Krivátsy Ádám, Mes ter Ár pád vá ros ter ve zés,
Boross Zol tán épí té szet
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A stí lus az öt ve nes évek re po li ti kai kér dés sé is vált, így tör tént,

hogy a koz mo po li ta, nyu ga ti as nak tar tott mo dern iz mus az öt -

ve nes évek ele jén po li ti ka i lag el fo gad ha tat lan ná vált. A hom lok -

za tok ak kor tájt kap nak né mi ar cha i zá ló jel le get, osz lo pok, tim -

pa non ok és a mo dern épí té szet re egy ál ta lán nem jel lem ző dí -

szí tő ele mek je len nek meg. 

A Tomori köz ben vis  sza fo gott szoc re ál stí lu sú há rom eme le tes

há zak áll nak, ame lyek idő ben meg előz ték a Ta hi ut cá ban, a Rá -

kos-pa tak men tén fel hú zott, vá ros ké pi je len tő ség gel bí ró sor -

há za kat. Az ere de ti terv az volt, hogy há rom ütem ben 2300 la -

kást épí te nek, de ez nem va ló sult meg.

1953. 37



Ganz Da nu bi us iro da ház Vá ci út 164. Ter ve ző: na.
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17.



A Ganz Da nu bi us Ha jó- és Da ru gyár köz pon ti iro da épü le te ha -

gyo má nyos épí té sű, szoc re ál stí lu sú. A fő be já rat két ol da lán ál ló

nagy mé re tű szob ra i val köz is mert, ka rak te res épü let. Egy köz -

pon ti rész ből (lép cső ház zal és lift tel) és két épü let szárny ból áll.

Az épü let szár nyak a Vá ci út tal pár hu za mo san (az út tól elő -

kert tel el vá laszt va) he lyez ked nek el. Kö zép fo lyo sós el ren de zé -

sű ek, a fo lyo sók ról nyí ló ha gyo má nyos fa la za tú iro da he lyi sé -

gek kel. Az épü let elő csar no ka, lép cső há za, az eme le ti elő te rek

és a ta nács ter mek tá ga sak, rep re zen ta tív ki ala kí tá sú ak. Az

épü let alat ti pin cé ben rak tá ro zás ra al kal mas nagy mé re tű he -

lyi sé gek ta lál ha tók. Az épü let je len tős mér té kű fel újí tá sá ra

1998-ban ke rült sor, ma bérirodaház.

1954. 39



Bér la kás épí tés Jó zsef At ti la tér, Vő le gény ut ca,
Gyön gyö si utca, Nász nagy ut ca

Ter ve ző: Tóth Ist ván
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18.



A Bauhaus mo dern sé ge a sztá li niz mus ide jén – ahogy a má sik

elő kép, az an gol szuburbia is - el uta sí tan dó nak bi zo nyult. A

szov jet pél da át vé te le egyet je len tett a neo klas  szi cis ta min ták

fel ele ve ní té sé vel. Az ’50-es évek, ill. a ’60-as évek el ső fe lé nek

te lep sze rű en épí tett mo dern há zai Ma gyar or szá gon nem egy

szem pont ból tra di ci o ná li sab bak, mint a ház gyá ri tech no ló gi á -

val épült ké sőb bi utó da ik. Ezek a tég la há zak anya guk ban is a

ha gyo má nyos épí té szet re em lé kez tet nek, nem tűnt még fel a

ma gas ság irán ti szim bo li kus je len té sű igény. E né hány eme le -

tes épü le tek má ra köz ked velt, csen des és par ko sí tott la kó kör -

nye ze tet kí nál nak.

1955. 41



Bér la kás épí tés Mo soly ut ca, Nász nagy ut ca, Jó zsef At ti la tér, Vő le gény ut ca Ter ve ző: Tóth Ist ván
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19.



Az ’50-es évek há zai a klas  szi cis ta ide ál hoz va ló vis  sza té rés ré -

vén il lesz ked tek a vá ros ré szek adott sá ga i hoz, ha gyo má nya i -

hoz. A leg jel leg ze te sebb be épí té si tí pus a „ke re tes” meg ol dás

volt, ahol a la kó te le pek épü le tei ud va ro kat, te re ket, ut cá kat al -

kot nak, a há zak ma gas sá ga nem ha lad ta meg a 3-4 szin tet, így

a kül ső te rek és a bel ső ud va rok ked ve ző lép té ket és épí té sze ti

ka rak tert mu tat tak, amit elő se gí tett a te le pek és a la kó há zak a

kor szak ele jén még jel lem ző egye di ter ve zé se is. Az ’50-es évek

ele jén a bu da pes ti la ká sok 63%-a egy szo bás, de ilyen volt a la -

kó te le pe ken fel épült új la ká sok 52%-a is. A la kás nagy ság te kin -

te té ben az új te le pek alig hoz tak ja vu lást, ugyan ak kor a kom -

fort fo ko zat és a kö zös sé gi szol gál ta tá sok te kin te té ben je len -

tős elő re lé pést je len tet tek a la kó te le pek.

1956. 43



Óvo da, ma iro da ház Faludi ut ca 3. Ter ve ző: na.
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20.



Az ’50-es évek ele jén csak a na gyobb la kó te le pe ken épül tek

köz in téz mé nyek.

1953-ban szü le tett mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat az anya- és

gyer mek vé de lem to vább fej lesz té sé ről. Ez zel a prog ram mal

szo ro san egy be kap cso ló dott a böl cső dék és cse cse mő ott hon ok

üte mes fej lesz té se. A ha tá ro zat sze rint böl cső dei és óvo dai fé -

rő he lye ket fő leg je len tős új ipa ri te le pü lé se ken kel lett lé te sí te -

ni. A Ma gyar Ha jó- és Da ru gyár ál tal épít te tett és üze mel te -

tett óvo da épü let több éve iro da ház ként üze mel, mai meg je le -

né se az ere de ti szoc re ál ar chi tek tú rát hor doz za.

1957. 45



He ge düs Gé za Ál ta lá nos Is ko la Fi as tyúk ut ca 47-49. Ter ve ző: Papp De zső
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21.



Papp De zső er dé lyi szü le té sű fo tós épí tész ként, épí tő mű vész-

vá ros ren de ző ként dol go zott, és el is mert sport em ber ként tar -

tot ták szá mon. 

Az is ko la előd je, a „ba rakk-is ko la” 1915-ben épült a Tomori út 70.

szám alatt. A föld szin tes, desz ká ból ös  sze tá kolt épü le tek 4-4

tan te rem mel, ki csi ab la kok kal, sze neskály hák kal, ro zo ga pa -

dok kal 36 évig szol gál ták a tripoliszi sze gény gye re ke ket. A „ba -

rakk-is ko lát” élet ve szé lyes nek nyil vá ní tot ták, ezért a Tomori

u. 2. szá mú is ko lá ban – mely 1951-ben épült fiú is ko lá nak – társ -

bér lő ként ka pott az is ko la he lyet. Az új is ko la 1958. ja nu ár 25-én

nyi tot ta meg ka pu it. Az el ső tan év ben 24 osz tály mű kö dött 849

ta nu ló val. A ta ní tás vál tott mű szak ban folyt a 12 tan ter mes

épü let ben.

1958. 47



Ál ta lá nos is ko la Fi as tyúk ut ca 35-37. Ter ve ző: Papp De zső
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22.



A két, egy ut cá ban ál ló is ko la szo ros kap cso lat ban állt egy más -

sal. A két is ko la – ez a két épü let tel jes meg egye ző sé gén is lát -

ha tó – test vér is ko la ként, fiú- és lány is ko la ként mű kö dött vol na

az ere de ti el kép ze lé sek sze rint. 1959-re be ve zet ték a ko e du -

kált osz tá lyo kat, így a ké sőbb át adott épü let nap kö zis is ko la -

ként kezd te meg mű kö dé sét, csak al só ta go zat tal. An nak ide jén

fő vá ro si szin ten ez egye dül ál ló kép zést je len tett, mi vel a gye -

re kek dél előtt ta nul tak az egyik szárny ban, dél után a má sik

szárny ban más ként be ren de zett ter mek ben tör tén tek a nap -

kö zis fog lal ko zá sok. 

A szoc re ál stí lu sú épü le tek 2900 m2 szint te rü le tű ek, vi lá go sak,

jó ál la gú ak, meg őriz ték ere de ti ar chi tek tú rá ju kat.

1959. 49



Ta hi ut cai la kó te lep I. ütem Ta hi ut ca, Gön cöl ut ca Fi as tyúk ut ca Ter ve ző: Boross Zol tán, Gás pár Ti bor
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23.



„Be fe jez ték a Thälmann ut cai la kó te lep épít ke zé sét, ahol újabb

1108 (!) la kás ba köl töz tek be a bol dog tu laj do no sok. A te le pen

két is ko la, egy óvo da és egy böl cső de, va la mint egy mo dern pe -

da gó gi ai meg ol dás alap ján fel sze relt ját szó tér áll a gyer me kek

ren del ke zé sé re.” (MTI 1961. ja nu ár 7.)

Boross Zol tán Ybl-dí jas épí tész mér nök a Bu da pes ti Ter ve ző

Vál la lat nál vá ros épí té si ter ve ző mér nök ként he lyez ke dett el

1954-től. La kó épü le tek és kór há zak ter ve zé sé ben vál lalt sze -

re pet. Ő ter vez te Új pes ten a Ba ross ut cai kór há zat, Bu dán a II.

ke rü let ben és az Alag út ut cá ban is ter ve zett egy sor há zat és

egy nagy la kó épü le tet.

Gás pár Ti bor több la kó há zat ter ve zett Bu da pes ten, majd a Fő -

vá ro si Ta nács vá ros épí té si szer ve ze tét ve zet te.

1960. 51



Ta hi ut cai la kó te lep II. ütem
Bé ke kút ja

Ta hi ut ca Ter ve ző: Boross Zol tán, Gás pár Ti bor
Szob rász: Ved res Márk
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24.



Ved res Márk (1870–1961) ma gyar szob rász mű vész Mün chen -

ben Hollósy Si mon, Pá rizs ban Auguste Rodin ta nít vá nya volt,

1915-től Bu da pes ten élt és al ko tott. A Nyol cak mű vész cso port

tag ja volt, együtt ál lí tot ták ki mű ve i ket. Ter mé keny al ko tó ként

egy re több ki ál lí tá son sze re pelt mind Ma gyar or szá gon, mind

kül föld ön (Pá rizs ban, Ber lin ben, Bécs ben, Ve len cé ben, Lon don -

ban, Köln ben, Amsz ter dam ban). Szob rai San Fran cis có ba is el -

ju tot tak, min de nütt dí ja kat nyert, ki tün te té se ket ka pott. Köz -

té ri szob rai kö zül leg is mer tebb a Bé ke kút ja cí mű többala kos,

mo nu men tá lis al ko tás, mely a Bu da pest XIII. ke rü let, Ta hi ut ca

20. szám előtt ke rült fel ál lí tás ra, posz tu musz 1962-ben. A köz -

té ri együt test öt éve újí tot ta fel a ke rü le ti ön kor mány zat.

1961. 53



Herman Ot tó Tag is ko la Rad nó ti Mik lós ut ca 35. Ter ve ző: na.
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25.



A Herman Ot tó Ál ta lá nos Is ko la a XIII. ke rü let és a fő vá ros ki -

emelt he lyén, a Po zso nyi úton ta lál ha tó. Az Is ko la 2012-ben ün -

ne pel te fenn ál lá sá nak 50. év for du ló ját, 1994. már ci us 1-jétől vi -

se li Herman Ot tó, a hí res ter mé szet tu dós, po li hisz tor ne vét. Az

1999 nya rá tól fo lya ma to san fel újí tott, há rom szin tes is ko la 18

tan te rem mel, 2 elő adó val, egy önál ló könyv tár ral, egy tor na te -

rem mel és egy tan uszo dá val ren del ke zik. A be já rat nál ül Kár -

pá ti An na Ju dit cí mű kő szob ra.

1962. 55



Gyógy ásza ti Se géd esz kö zök Gyá ra Dó zsa György út 144. Ter ve ző: Kiss E. Lász ló
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A Dó zsa György út–Tü zér ut ca–Tak sony ut ca–Kas sák La jos ut -

ca ál tal ha tá rolt töm böt el fog la ló gyár 1915 óta mű kö dött. 

1963-ban a Gyógy ásza ti Se géd esz kö zök Gyá ra új épü le tek be

te le pült át, me lyek ter ve it a KÖZ TI ter ve zői ké szí tet ték.

A 3 ezer m2-es üzem épü let ún. shed te tő vel ké szült el, a nyolc -

szin tes iro da ház szo bái rend ha gyó an vi lá go sak a függyönyfal

szer ke ze tet idé ző hom lok zat ré vén. 

Má ra a gyógy ásza ti se géd esz kö zök gyár tá sa e he lyütt meg -

szűnt, a te rü let re iro da ház-együt tes eu ró pai szín vo na lú ter vei

ké szül tek.

1963. 57



Bán ki Do nát Köz le ke dés gé pé sze ti 
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la

Vá ci út 183. Ter ve ző: Ipar terv, Uvaterv
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Az egy ko ri Ipa ri ta nu ló Is ko la épü let együt te se ko rá nak mi nő sé -

gi épí té sze ti ka te gó ri á ját kép vi se li. Mű kö dé se so rán az is ko la

mind vé gig a szak kép zés szol gá la tá ban áll va tel je sí tet te funk ci -

ó ját igé nyes el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás sal, szín vo na las ne -

ve lő mun ká val, a kör nye ző gyá rak szak mun kásigé nyét ki elé gít -

ve. A volt di á kok meg be csült szak em ber ként a mű sza ki-gaz da -

sá gi élet szá mos te rü le tén rep re zen tál ják egy ko ri is ko lá ju kat.

A be já rat mel let ti fa lon Vilt Ti bor Au tók fej lő dé se cí mű dom bor -

mű ve jól il luszt rál ja a kort és a tö rek vést, hogy ne ves mű vé szek

mun kái dí szít sék a köz épü le te ket. 

1964. 59



La kó ház Victor Hugo ut ca 2-4. Ter ve ző: ifj. Rimanóczi Gyu la
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If jabb Rimanóczy Gyu la – aki nek édes ap ja Rimanóczy Gyu la az

avant gárd épí té szet ki emel ke dő al ko tó ja volt – 1958-ban a Bu -

da pes ti Vá ros ren de zé si Ter ve ző Iro dá ban ka pott ál lást, és in -

nen ment nyug díj ba 1986-ban. Irá nyí tó ter ve ző ként szá mos

épü le tet – óvo dá kat, böl cső dé ket, egész ség ügyi lé te sít mé nye -

ket, is ko lát, ta nács há za kat, iro da há zat, pos tát és OTP-la kó -

épü le te ket – ter ve zett, sok terv pá lyá za ton ered mé nye sen vett

részt. Épí té sze ti gon dol ko dá sá nak egyik leg ka rak te re sebb

meg fo gal ma zá sa a Victor Hugo ut ca 2-4. szá mú OTP-tár sas -

ház üz le tek kel. Az épü let szép pél dá ja a kör nye ző be épí tés hez

va ló iga zo dás nak, s egyút tal a nagy vo na lú tö meg kép zés nek.

1965. 61



Ma gyar Alu mí ni um ipa ri Tröszt szék há za Új pes ti rak part 31-33. Ter ve ző: Mináry Ol ga
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29.



Az IPAR TERV ter vei alap ján épült meg a F+8 szin tes iro da ház,

amely nek hom lok za tát meg ha tá roz ta az alu mí ni um le mez bur -

ko lat, for gó, hő szi ge te lő üve ge zé sű alu mí ni umab la kok kal – mél -

tón az alu mí ni um ipar szék há zá hoz.  

Mináry Ol ga 1951-ben vég zett a Mű sza ki Egye tem Épí tész mér -

nö ki Ka rán. 1955-től az IPARTERV-ben év ti ze de ken át ko or di -

nál ta nagy be ru há zá sok ter ve zé sét (KÖFÉM, Bor so di Sör gyár,

Pé ti Nit ro gén mű vek, NDK Sör gyá rak), de egész ség ügyi lé te sít -

mé nye ket is ter ve zett (OTKI mű tő blokk). A leg jobb ne vű ma -

gyar épí tész nők egyi ke.

1966. 63



Or szá gos Tár sa da lom biz to sí tá si Fő igaz ga tó ság Vá ci út 73. Ter ve ző: Dul De zső
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30.



A tár sa da lom biz to sí tás fon tos sá gát hang sú lyo zó 21 szin tes

épü let leg ma ga sabb pont ja 72 m, ez zel a fő vá ros – ma gas sá gi

sor rend ben – má so dik magasháza. A vas be tonfö dé mes szin te -

ket kön  nyű szer ke ze tes hom lok zat kö rí ti. 

A ter ve ző 1950-től az ÁÉTV mű te rem ve ze tő je. 1958-ban Ybl-

dí ját az Er zsé bet ki rály né úti is ko lá ért kap ta, mely a szo ci a lis ta

re a liz mus szer ke ze ti és for mai ele me i vel sza kít va mo der nis ta

stí lus ban ké szült. 

Az ’50-es, ’60-as évek ben parapetes-szalagablakos, travertin

bur ko la tú, igé nyes ki ala kí tá sú la kó épü le te i vel tűnt ki, me lyek a

kor szak leg jobb épü le tei kö zé tar toz tak (pl. Már tí rok út ja 27.,

47. és 49.). Kö zép ma gas la kó há za az or szág több vá ro sá ban

épült. 

1967. 65



Ár pád híd fői la kó te lep Ró bert Kár oly kör út, Vá ci út, Da gály ut ca, Nép für dő ut ca Ter ve ző: Ágos ton Mik lós
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31.



A ke rü let ben az öt ve nes évek től kezd ve ki emelt fel adat volt a

la kás épí tés, en nek egyik hely szí ne az Ár pád híd pes ti híd fő je

volt. Az 1990 előt ti idő sza kot a men  nyi sé gi la kás hi ány do mi nál -

ta. Az 1960-ban in dult 15 éves la kás prog ram 1 mil lió la kás fel épí -

té sét tűz te ki cé lul, de az ezt kö ve tő 5 éves ter vek is nagy hang -

súlyt he lyez tek az új la kás épí tés re. Az 1980-as évek má so dik

fe lé ben tör tént vál to zás, ami kor a vá ro si né pes ség nö ve ke dé si

üte mé nek csök ke né se kö vet kez té ben a po li ti ka ala cso nyabb

la kás épí té si szá mo kat is el fo ga dott. 

A la kó te lep ked velt sé gét a par ko sí tott kör nye zet, a ki vá ló tö -

meg köz le ke dé si le he tő sé gek, a ki szol gá ló in téz mé nyek ala poz -

ták meg. Az épü le tek ter ve it a XI. ke rü le ti Fe hér vá ri út egyik

há zá ról adap tál ták.

1968. 67



Fő vá ro si Víz mű vek szék há za Vá ci út 23-27. Ter ve ző: Hofer Mik lós
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A Vá ci út és a Dó zsa György út sar kán épí tet ték fel a Fő vá ro si

Víz mű vek 16 szin tes szék há zát és 7 szin tes mun kás szál ló ját,

ame lyet a Középülettervező Vál la lat ve ze tő ter ve ző je, Hofer

Mik lós egye te mi ta nár ter ve zett. A két ütem ben meg va ló sult

be ru há zás ge ne rál ki vi te le ző je a Középületépítő Vál la lat volt.

El ső ütem ben az iro da ház, a má so dik ban a kony ha, az ét te rem

és az üzem vi te li köz pont, majd 1982-ben a mun kás szál ló ké -

szült el. 

A to rony épü let szer ke ze ti mag ja négy vas be ton cső, ezek ben

he lyez ték el a lép cső há za kat, a lif te ket és a mel lék he lyi sé ge ket.

Az épü le tek hom lok za tán el he lye zett elő re gyár tott be ton ele -

me ket a Fő vá ro si Víz mű vek egyik te le pén ké szí tet ték. A Vá ci út

men tén ter ve zett uszo da épü let nem ké szült el.

1969. 69



Láng Mű ve lő dé si Köz pont Rozsnyai ut ca 3. Ter ve ző: Tok ár György

70

33.



A Láng Kul túr há zat az 1930-as évek vé gén a Láng-gyá ri tiszt -

vi se lői sport kör ré sze ként hoz ták lét re. Láng Gusz táv és Lász ló

gyár tu laj do nos ok tá mo gat ták a spor tot és a kul tú rát, meg ala -

kí tot ták a szim fo ni kus ze ne kart, könyv tá rat nyi tot tak. A szo ci -

a lis ta bri gád moz ga lom a vál la la ti mű ve lő dé si ott ho nok te vé -

keny sé gé nek bő ví té sét kez de mé nyez te Dol go zók Ál ta lá nos Is -

ko lá já val, mű vé sze ti szak kö rök kel. A SZOT, a Va sas Szak szer -

ve zet és a Láng Gép gyár ös  sze fo gá sá val, 20 mil lió fo rin tos be -

ru há zás sal fel újí tot ták, bő ví tet ték a mű ve lő dé si há zat.

1970. 71



Vol ga Szál ló Vá ci út 33. Ter ve ző: dr. Finta Jó zsef
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A ho tel meg nyi tá sát az 1971-es Va dá sza ti Vi lág ki ál lí tás in do kol -

ta. Mi vel az épí tés re ke vés idő állt ren del ke zés re, út tö rő nek

szá mí tó mód szer rel, előregyártott ház gyá ri pa nel ele mek kel

ter vez te meg Finta Jó zsef a tíz eme le tes ho tel szár nyat, a be já -

ra ti és ét ter mi szárny acél szer ke zet tel és vas be ton hom lok za ti

pa ne lek ből ké szült – ki emel ke dő ter ve zői in no vá ci ó val. A Vol ga

Szál ló pél da ként szol gált a Brnóban és Prá gá ban ha son ló mód -

szer rel épí tett ho te lek nek. Az IBIS Szál ló ként be zárt épü le tet

2013-ban bon tot ták le egy új iro da ház épí té se ér de ké ben.

1971. 73
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Csán gó la kó te lep Csán gó ut ca, Hun ut ca, Le hel utca Ter ve ző: na.
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35.



A 15 éves la kás épí té si prog ram el ső sza ka szá ban a Vá ci út hoz,

az ak kor itt üze me lő gyá rak hoz, hon véd sé gi in téz mé nyek hez

kö ze li, jó köz le ke dé si kap cso la tok kal ren del ke ző te rü le ten 10

eme le tes sáv há zak épül tek. A ko ráb bi ak hoz ké pest na gyobb

fesz tá vú szer ke zet ből ké nyel me sebb szo bá kat és jobb tér kap -

cso la to kat le he tett ki ala kí ta ni. A pa nel la kás ok össz kom for to -

sak, táv fű té sű ek. A par ko sí tott kör nye zet és az alap fo kú in téz -

mé nyek mi att az in gat la nok tart ják ér té kü ket a több ezer la -

kást tar tal ma zó la kó te le pen. 

1972. 75



Iro da ház, volt Me di cor szék ház Vi seg rá di ut ca 49. Ter ve ző: Gu lyás Zol tán
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Gu lyás Zol tán (1930-2000) 1951-1954 kö zött Janáky Ist ván mel -

lett a KÖZTI-ben a bu dai vár és a mis kol ci egye tem ter ve in dol -

go zott, 1954-1955-ben Ko re á ba ment, hogy a há bo rú utá ni új já -

épí tést se gít se. 1956-tól az IPAR TERV ter ve ző je. 1962-ben a

Fe hér vá ri út 17. sz. la kó ház ter vé ért Ybl-dí jat ka pott. 1968-tól a

BME Ipa ri Épü let ter ve zé si Tan szé kén, 1970-től a MÉSZ Mes -

ter is ko lá ján tíz éven át mes ter ként mű kö dött. 1978-ban az

IPAR TERV iro da ve ze tő je lett. 1986-ban több kol lé gá já val ala pí -

tot ta meg a MATERV ne vű cé get. Fő mű vei: Fe hér vá ri úti la kó -

ház (1960), Che mo lim pex szék ház (1963), Ró zsa kert eszp resz -

 szó Hé ví zen, Me di cor szék ház (1973). Mun kái ere de ti gon dol ko -

dás ról és ki fi no mult for maér zék ről ta nús kod nak.

1973. 77



Domus Áru ház Ró bert Kár oly kör út 67. Ter ve ző: Láz ár An tal, Reimholz Pé ter
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A ha zai áru há zi bú tor ke res ke de lem alap ja i nak le ra ká sa a

Domus jog előd jé nek, a Bú to rért Vál la lat nak a ne vé hez fű ző dik.

A Bú to rért te rem tet te meg a kul tu rált bú tor ke res ke de lem

alap ja it az zal, hogy a bu da pes ti Domus Áru há zat Kö zép-Eu ró -

pa leg na gyobb lak be ren de zé si áru há za ként meg nyi tot ta. A

Domus-há ló zat ki épí té sé vel a cé get az or szág ak kor leg na -

gyobb és leg is mer tebb áru ház lán cá vá tet te. A vasbetonszer-

kezetű épü let épí té szet tör té ne ti je len tő sé gét az osz lo pok nél -

kü li ha tal mas te rek és a rend ha gyó, rek lám ér té kű tö meg kép -

zés je len tik. 

Fő vá ro si ren de let tel vé dett épü let.

1974. 79



Va sas Ké zi lab da Csar nok Fáy ut ca 58. Ter ve ző: Kapsza Mik lós
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Kapsza Mik lós (1929-2007) a Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem

Lakóépülettervezési Tan szék ének do cen se, Reitter Fe renc- és

Ybl-dí jas  épí tész volt. 

Főbb mű vei: Bu da pest I. ker., Úri u. 4. sz. alat ti la kó ház (1968), a

pes ti Bel vá ros ren de zé si ter ve – a Vá ci ut cai passzázsrendszer

és üz let köz pont (Schall Jó zsef fel), FTC-sta di on (Schall Jó zsef -

fel, 1974), FTC-uszo da (Krizka Györg  gyel, 1985), FTC sport csar -

nok, Nép li get (1996).

Az épü let alap te rü le te 3600 m2. Ké zi lab da,- te rem fo ci-mér kő -

zé sek, ver se nyek meg ren de zé sén kí vül kul tu rá lis és ke rü le ti

ese mé nyek nek is helyt ad.

1975. 81



OFO TÉRT iro da ház Reitter Fe renc ut ca 49. Ter ve ző: na.
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Az OFO TÉRT név be tű szó: az op ti kus, a fo tó és az ér té ke sí tés

sza vak ból ala kult. Ma gyar or szág leg na gyobb op ti kai há ló za ta -

ként 1949. már ci us 19-én ala pí tot ták kis tu laj do nos ok, op ti ku sok

bolt ja i nak ál la mo sí tá sá val.

A Reitter Fe renc és az Or szág bí ró ut ca sar kán ál ló iro da ház

2700 m2, szint szá ma ki lenc, a het ve nes évek ben a cég köz pont ja

mű kö dött itt. Mű sze re ket, la bo ra tó ri u mi esz kö zö ket gyár tot -

tak – ös  sze dol goz va a Ma gyar Op ti kai Mű vek kel. Ma bériroda-

házként mű kö dik.

1976. 83



KISZ KB szék ház Po zso nyi út 79. Ter ve ző: Dul De zső
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A KISZ KB iro da há zát az Ál ta lá nos Épí té sze ti Ter ve ző Vál la lat

mun ka tár sai ter vez ték: Dul De zső, Ko vács Já nos, Kigyóssy Ág -

nes. A jel leg ze tes füg göny fa las ki ala kí tá sú hom lok zat ter ve zé -

sé ben a Fém mun kás Vál la lat is részt vett.

Az igé nyek nek meg fe le lő en a jel leg ze tes, egy más mel lett el -

csúsz ta tott, fek vő tég la tes tek egy le pényépü let fö lött he lyez -

ked nek el. A le pényépü let ben kap tak he lyet a fo ga dó te rek, a ta -

nács ko zóter mek és az egyéb ki szol gá ló funk ci ók. Az eme le te -

ken ta lál ha tók a Du na fe lé és a Po zso nyi út ra né ző iro dák. A mo -

no litszer ke ze tű, sík le me zes fö dé mek kel épült iro da ház füg -

göny fa la i val új don ság nak szá mí tott a kor épí té sze té ben. Ma a

K&H Bank iro da há za.

1977. 85



Ma gyar Ál lamkincs tár Vá ci út 71. Ter ve ző: Pázmándi Mar git
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Pázmándi Mar git a XIII. ke rü le ti párt bi zott ság szá má ra ter -

vez te a négy szin tes, kö zel ki lenc ezer m2-es épü le tet. A rep re -

zen ta tív funk ci ót az egy sze rű tö meg kép zés, a ha tal mas kül ső

lép cső sor ok, a mű kő la mel lák szi go rú so ra, a ha tal mas bel ső te -

rek je lez ték. A rend szer vál tást kö ve tő en az Al kot mány bí ró ság

szék hely ét ala kí tot ták itt ki.  Pázmándi Mar git (1930-1995) Gu -

lyás Zol tán, Jurcsik Kár oly és Arnóth La jos év fo lyam tár sa ként

ka pott dip lo mát 1952-ben, majd a KÖZTI-ben Rimanóczy Gyu la

mű ter mé ben dol go zott. Nyug dí ja zá sá ig az ÁÉTI ter ve ző je volt,

ahol sok je len tős köz épü let ter ve zé sé re ka pott meg bí zást. Ő az

egyet len épí tész nő, aki két szer ka pott Ybl Mik lós-dí jat – 1965-

ben a ba la ton fü re di An na bel la szál ló ért, 1986-ban élet mű vé ért.

1978. 87



Thermál Ho tel Mar git szi get Mar git szi get Ter ve ző: Kéry Gyu la
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A Szent Mar git Gyógy für dő he lyén ké szült el a fő vá ros má so dik

gyógy szál ló ja a Mar git szi get gyógy vi zé re te le pül ve. A 206 szo -

bá hoz komp lex víz gyógy ászat és ét te rem épült – tö me gé ben a

ré gi Nagy szál ló hoz il lesz ke dő en. 2001-ben a tel jes fel újí tás ma -

gas sá gi bő ví tés sel is járt, mely má ig tar tó szak mai vi ták tár gya. 

Az ele gáns szál lo da most 267 szo bá val ren del ke zik, ame lyek

mind egyi ke bal ko nos, cso dá la tos ki lá tás sal a Du ná ra és a park -

ra. Az úszó me den cé vel és sza u ná val bő vült gyógy ásza ti rész -

leg más kon ti nen sek ről is vonz za a lá to ga tó kat.

1979. 89



Szak or vo si ren de lőin té zet Sze ge di út 17. Ter ve ző: Abaváry Mi hály
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A KÖZ TI (ter ve zők: Si mon Béláné, Abaváry Mi hály, Nagy

Imréné, Gyetvai Bé la) ál tal ter ve zett szak ren de lő több mint 30

éve szol gál ja a ke rü let egy re bő vü lő la kos sá gát. A 2006-os tel -

jes kö rű re konst ruk ci ót a ke rü le ti ön kor mány zat 1,3 mil li árd fo -

rint tal fi nan szí roz ta az el ér he tő leg kor sze rűbb or vo si fel sze -

relt sé get biz to sít va (egy na pos se bé szet). A hét szin tes, kö zép -

fo lyo sós épü let fel újí tá si ter ve it Nagy Er zsé bet (ÉLITI) ké szí -

tet te nagy gon dos ság gal. 

Abaváry Mi hály épí tész 2012-ben vet te át gyé mánt dip lo má ját a

Bu da pes ti Mű sza ki Egye te men.

1980. 91



Or szá gos Men tő szol gá lat Köz pont Ró bert Kár oly krt. 77. Ter ve ző: Mol nár Pé ter
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A 16 ezer m2-es épü let együt tes men tő ál lo mást, ga rázst, iro -

dá kat és mú ze u mot fog lal ma gá ban. A ki lenc szin tes iro da ház

mö göt ti funk ci ó kat a Moh ács ut cá ból mű köd te tik. 

Mol nár Pé ter 1943-48 kö zött a Jó zsef Ná dor Mű egye te men,

majd 1953-54-ben a MÉSZ Mes ter is ko lán ta nult. 1964-ben és

1985-ben ka pott Ybl-dí jat, 1992-ben Cson ka Pál-dí jat. A KÖZ TI,

a LA KÓ TERV, majd az IPAR TERV dol go zó ja volt. 1990-94 kö zött

Sylvester Ádám mal és Va jai Ta más sal meg ala pí tot ta a Tér 4

Kft.-t.

Je len tő sebb épü le tei: OTP-la kó ház Szé che nyi rak part, Kő bá nya

mo zi, EGI-székház, Hun nia hang stú dió, Tűz ol tó ság Kő bá nya,

Kontrax iro da ház Bu da pest. Ta nít vá nyai a mai na pig meg em lé -

kez nek épí tész mes te rük ről.

1981. 93



Ke res ke del mi Szer ve zé si In té zet 
Szá mí tó köz pont ja

Dó zsa György út, 
Kas sák Lajos ut ca

Ter ve ző: Sze ke res Jó zsef, 
Újváry M. Zol tán
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Az épü let pin ce, föld szint és 3 eme let szin tek kel, a szá mí tó gép -

ter mi rész egy eme let tel ké szült. A te her hor dó szer ke zet acél -

váz mo no lit vas be ton lép cső ház blok kok kal és me re ví tő fa lak -

kal. A pil lé rek spi rál he gesz té sű acél cső ből ké szül tek. A fö dé -

mek hen ge relt ,,U” szel vé nyű tar tó val és he gesz tett fi ók ge ren -

dák kal let tek ki ala kít va. A fi ók ge ren dák ra tra péz le mez zsa lu -

za ton vas be ton le mez ké szült.  A kül ső hom lok zat alu mí ni um

pro fi lok ból ké szült, por tál ele mek kel. A kül ső hom lok za ton meg -

je le nő vas be ton merevítőfalak süttői ke mény mész kő vel bur -

kol tak. Az épü let dél ke le ti és dél nyu ga ti ol da lát a nap su gár zás -

tól vé dő alu mí ni um ár nyé ko ló la mel larend szer rel lát ták el, ami a

ha tá ro ló fa lak fel me le ge dé sét jó ha tás fok kal aka dá lyoz za meg.

1982. 95



Spi rál Au tó ja ví tó Vál la lat Dó zsa György út, Sza bolcs ut ca Ter ve ző: Szit  tya Bé la
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A Spi rál Au tó ja ví tó Vál la lat már kafüg get len gép ko csi ja ví tó köz -

pont já nak épült az épü let. Ak kor kü lön le ges volt a föld szint +

há rom szin tes vas be ton épü let, ahol a gép ko csik egy spi rál fel -

haj tón köz le ked tek a fel sőbb szin te ken el he lye zett sze re lőál lo -

má sok kö zött. Jel lem ző ipa ri hom lok za ta 2007-ig meg ha tá roz ta

a kör nyék lát vá nyát: a föld szin ten nagy fém ke re tes por tál okon

ke resz tül le he tett be lát ni a szer viz be. Az eme le tek hom lok za ta

pro fil üveg ből, szel lő ző sáv ból és előregyártott be ton ele mek ből

állt. Az újon nan ki épü lő már ka szer vi zek or szá gos rend sze re el -

avult tá tet te az itt mű kö dő ja ví tóbá zist. A 100 m hos  szú, mo no -

ton ipa ri épü let he lyén 2010-ben új iro da ház épült Zoboki Gá bor

ter vei alap ján.

1983. 97



Vi za fo gó Tag is ko la Vi za fo gó sé tány 2. Ter ve ző: Jurcsik Kár oly
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A jel leg ze tes tí pus ter vet és a váz pa nelrend szert Jurcsik Kár oly

és csa pa ta hoz ta lét re. A fő vá ros csak nem min den la kó te le pén

ez zel a tech no ló gi á val épül tek is ko lák, óvo dák és böl cső dék. Az

épü let 16 tan ter mes, tor na csar nok kal el lá tott, a 8 ezer m2-es

tel ken sport pá lyák is mű köd nek. 

Jurcsik Kár oly a Bu da pes ti Mű sza ki Egye te men vég zett, ahol

ta nár se géd ként dol go zott 1964-ig a BME Középülettervezési

Tan szé kén. El ső meg épült mű vét – a Ke ce li uszo dát – 1961-ben

még itt ter vez te. 1964-ben Ybl Mi klós-dí jat ka pott. A

LAKÓTERV-ben ké szült főbb mun kái: az Orgoványi Kul túr ház

(Var ga Le ven té vel) és a szek szár di vá ros köz pont. Ne vé hez kö -

tő dik a „kis pa ne les terv csa lád” és a „váz pa ne les épí té si rend -

szer”.

1984. 99



Szent Már ton-plé bá nia temp lom Vá ci út 91/B Ter ve ző: Sza bó Ist ván, Borsányi Pál
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1932-ben Kaiser Jó zsef, a Szent Mar git-plé bá nia káp lán ja kap

meg bí zást, hogy a Szent Mar git-plé bá nia te rü le tén új egy ház -

köz sé get és lel kész sé get szer vez zen. 1935-ben, a Vá ci út 89. sz.

alat ti ele mi is ko la tor na ter mé ben vég zik az is ten tisz te le tet.

1936-ban meg ala kul a Ki se gí tő Ká pol na Egye sü let, amely nek

cél ja a temp lom épí tés. 1937-ben a Frangepán u. 4. sz. ház alag -

so rá ban bé relt he lyi ség ben nyit nak ká pol nát Tours-i Szent

Már ton ti tu lus sal. 1938-ban a Vá ci út 38. sz. alat ti in gat lant

meg vá sá rol ják, a temp lom épí tés re ös  sze gyűj tött pénz csak ar -

ra ele gen dő, hogy a meg vá sá rolt tel ken le vő kocs ma épü le tet

ká pol ná vá ren dez zék be. 1952-ben a tel ket és a raj ta le vő ká pol -

nát az épü lő la kó te lep szá má ra ki sa já tít ják. Dr. Lékai Lász ló bí -

bo ros Sza bó Ist ván és Borsányi Pál ter ve alap ján mo dern temp -

lo mot és plé bá ni át épít tet a mai he lyén, ame lyet 1985. no vem -

ber 16-án ma ga szen tel fel.

1985. 101



Vi za fo gó la kó te lep I. ütem Vi za fo gó ut ca Ter ve ző: La kó- és Kom mu ná lis Épü le te ket Ter ve ző Vál la lat
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A Du na-par ton épült la kó te lep el he lyez ke dé se és jó alap raj zú

la ká sai mi att ma is nép sze rű. A la ká sok több sé gé ből lát ni a Du -

nát és a bu dai pa no rá mát. A tíz eme le tes pa ne les há zak egy -

más hoz kap csol va épül tek, így bel ső, vé dett par kok ala kul tak ki.

Ez az el ren de zés bi zo nyos fo kig már kö vet te az ere de ti ut cavo -

na la kat, pl.: a Pan nó nia ut ca vagy a Drá va ut ca vo na lát, meg -

ma radt a vá ros szer ke zet. Itt jel lem ző en 1+1/2 szo bás vagy en -

nél na gyobb la ká so kat ta lá lunk, me lyek össz kom for to sak, táv -

fű té se sek. 

A kb. 1000 la kás zöld fe lü le tek kel ta golt ház so ra mö gött 140 fé -

rő he lyes böl cső de, 200 fé rő he lyes óvo da és 16 tan ter mes ál ta -

lá nos is ko la mű kö dik a Vi za fo gó sé tány ra fel fűz ve. Je len leg a

par ko lá si, ener gia ta ka ré kos sá gi és ku tya tar tá si prob lé mák

van nak na pi ren den. 

1986. 103



Béke-Tatai ut cai la kó te lep Bé ke ut ca, Reitter Fe renc ut ca Ter ve ző: La kó- és Kom mu ná lis Épü le te ket
Ter ve ző Vál la lat
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Az an gyal föl di kis vá ro si be épí tés he lyén épült la kó te lep jól pél -

dáz za azt a fej lő dé si vo na lat, amit a pa ne los la kás épí tés be járt.

Ezen a te rü le ten már nem tíz szin tes épü le te ket ta lá lunk, ha -

nem a négy szin tes től a hét-nyolc szint ma gas sá gig ter je dő há -

za kat. Vál to za tos a la ká sok nagy sá ga is, gar zon tól a há rom szo -

bá sig. A be épí tés kö ve ti az egy ko ri ut ca vo na la kat, nem rob ban -

tot ta szét a vá ros szer ke ze tet. A bel ső par kok jól hasz nál ha tók,

vé det tek. 

Az or szág ban egy szo bá ra ju tó sze mé lyek szá ma 1,6-ról 1,1-re

csök kent 1980 és 1990 kö zött. A mi nő sé gi ja vu lást jól jel lem zi,

hogy a ve ze té kes gáz el lá tás 40%-ról 80%-ra, a köz csa tor ná val

el lá tott la ká sok ará nya 43,8%-ról 57,2%-ra emel ke dett és nö -

ve ke dett a kom for tos la ká sok ará nya is. Te hát ki mond hat juk,

hogy a ’90-es éve ket jel lem ző ala csony la kás épí té si tel je sít -

mény el le né re Ma gyar or szá gon má ra meg szűnt a men  nyi sé gi

la kás hi ány.

1987. 105



Vi za fo gó la kó te lep bő ví té se Pár kány ut ca Ter ve ző: Lisz tes Gá bor
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Vi za fo gó má so dik üte me már a pa ne les kor szak le zá rá sa ként

épült, a LA KÓ TERV ter ve zé sé ben. A be épí tés meg tar tot ta a

vá ros szö ve tét, ke re tes el ren de zé sé vel hoz za kör nye ze té nek

jel lem ző ut ca ké pét. Al kal maz ko dik eh hez ma gas sá gá val is,

mert a négy szin tes épü le tek nem emel ked nek ki a szom szé dos

ut cák ban ré geb ben, ha gyo má nyos tech no ló gi á val ké szült há -

zak kö zül. Jel lem ző en ma gaste tős épü le tek mu tat ják, hogy a

pa ne los tech no ló gi á val is le he tett em be ri lép té kű, a vá ros szer -

ke ze té be il lesz ke dő há za kat ter vez ni. A bel ső ud va rok vé det -

tek, ját szó te rek, pi he nőpar kok szol gál ják az itt la kó kat. A föld -

szin ten üz le te ket és gép ko csitá ro ló kat he lyez tek el. A szer ke -

ze tet úgy ala kí tot ták ki, hogy a leg fel ső szin ten ta lál ha tó la ká -

sok a te tő tér fe lé bő vít he tők. A fej lesz tés irá nya most a la kó te -

le pek ener ge ti kai kor sze rű sí té se, így to vább ra is lak ha tók ma -

rad nak (ener gia gaz dál ko dás, egyé ni mé rés és fo gyasz tás, sza -

bá lyo zás stb.).

1988. 107



Thelmál Ho tel Hélia Kár pát ut ca 62-64. Ter ve ző: Pekka Helin, Bá lint Im re DLA
Mun ka társ: Csizmár Gyu la
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A pom pás du nai pa no rá má val ren del ke ző gyógy szál ló épü le te

finn-ma gyar ter ve zé si ko ope rá ci ó ban ké szült, mely rá nyom ja

bé lye gét az épü let for ma kép zé sé re, anyag hasz ná la tá ra és bel -

ső épí té sze té re. A 260 szo ba la kó i nak ké nyel mét 4 me den ce,

fizikotherápia és egyéb gyógy ásza ti funk ció szol gál ja a Mar git -

szi get ről ide ve ze tett ter mál víz zel. Az apart ma nok ban sza u nák

mű köd nek.  A kon fe ren cia te rem sok nem zet kö zi és ha zai ren -

dez vény nek adott he lyet.

1989. 109



BC 99 Iro da ház át épí té se Vá ci út 99. Ter ve ző: ifj. Kál mán Er nő
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A Vá ci út és Forgách ut ca sar kán ál ló épü let az egész töm böt el -

fog la ló iro da ház együt tes el ső ele me ként épült meg. Ke vés épí -

té sze ti esz kö zé vel jel zi az egy ko ri ipa ri ne gyed át ala ku lá sá nak

épí té sze ti út ke re sé se it. Az épü let 6500 m2-en kí nál bér be ki -

sebb-na gyobb iro da he lyi sé ge ket, a par ko lást az ud va ron biz -

to sít va. A Vá ci út fe lé bank fi ók és üz le tek nyíl nak.

1990. 111



Vá ci 110 Iro da ház Vá ci út 110. Ter ve ző: na.
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Az épü let a Vá ci úti „iro da fo lyo só” frek ven tált he lyén, az Ár pád

híd kö ze lé ben ta lál ha tó, kön  nyen meg kö ze lít he tő akár sze mély -

gép ko csi val, akár tö meg köz le ke dés sel. A négy egy ség ből ál ló

épü let ös  sze sen 9361 m2 alap te rü le tű, a mély ga rázs ban 99 par -

ko ló hely, gép ko csimo só és gu mi szer viz ta lál ha tó. A hom lok za ti

anyag hasz ná lat igé nyes: a hom lok za ton ke mény mész kő, üveg -

fa lak, a te tő fe dés anya ga kor colt réz le mez. Az ere de ti leg a

Pénz in té ze ti Köz pont nak épí tett ház ma bér iro dák nak ad he -

lyet.

1991. 113



Szlo vák Ta ní tá si Nyel vű Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Di ák ott hon

Lomb ut ca 1. Ter ve ző: Bá lint Im re DLA 
Mun ka társ: Li ge ti Gi zel la, S. Fritsch Már ta
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A komp lex ok ta tá si lé te sít mény a ma gyar or szá gi szlo vák nem -

ze ti ség egyik leg fon to sabb bá zi sa. Az óvo da, a 8 ál ta lá nos és

4 gim ná zi u mi tan te rem mel lé egy 150 fős kol lé gi um is épült ét -

te rem mel, tor na te rem mel – ös  sze sen 6000 m2-en.

A poszt mo dern stí lu sú épü let ka rak te res meg ha tá ro zó ja a sok

acél-üveg szer ke zet és a mész ho mok fal bur ko lat. 

1992. 115



MASPED Iro da ház Vá ci út 83-85. Ter ve ző: na.
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A Masped Zrt. 1948 óta mű kö dött a bel vá ro si Kris tóf tér-Vá ci

ut ca sar kán, majd meg vá sá rol ta a haj dan  volt Vas ön tö de épü -

le tét. He lyén egy 13 200 m2  alap te rü le tű iro da há zat épí tett ét -

te rem mel, tor na- és ren dez vény te rem mel, va la mint par ko ló -

ház zal. A Vá ci út fe lé üz let he lyi sé gek nyíl nak. Az épí té sze ti for -

má lás az ipa ri épü le tek tö meg kép zé sé re utal – ki egé szít ve né -

hány poszt mo dern (!) rész let tel.

1993. 117



Por sche Hungaria Szék há za Fáy ut ca 27. Ter ve ző: Ben czúr Lász ló
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A Por sche Hungaria a Por sche, a Volks wa gen, az Au di és a

Volks wa gen ha szon jár mű vek im por tő ri kép vi se le té re ka pott

meg bí zást, majd eh hez 1992-ben csat la ko zott a SEAT és a

Skoda. A cég nél azt vall ják, hogy az au tó an  nyit ér, amen  nyit a

mö göt te ál ló szol gál ta tá si hát tér nyúj ta ni tud.  Az épü let együt -

tes ma már a Röp pen tyű ut ca men ti tel jes töm böt el fog lal ja,

par ko ló há za át adá sá val az au tós klaszter komp lex köz pont ja

lett. A kü lön bö ző épü le tek az egyes már ká kat fel mu ta tó szín -

vo na las anyag hasz ná lat tal, jó tö meg for má lás sal az an gyal föl di

üze mi tér ség új, épí té sze ti leg friss ar cu la tát jel zik. 

1994. 119



Generali Biz to sí tó Szék há za Vá ci út 36-38. Ter ve ző: Wilhelm Holzbauer,
Fegyverneky Sán dor
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A Generali 1832-es ala pí tá sa után alig egy év vel már te vé keny -

ke dett Pes ten. Vá ci úti szék há zuk új idő sza kot nyi tott a cég

mű kö dé sé ben. A tíz szin tes kör to rony hoz a fő út és a Csanády

ut ca men tén egy-egy hét szin tes szárny csat la ko zik, lét re hoz -

va egy 14 ezer m2-es iro da ház-együt test. A vál to za tos épí té -

sze ti ele mek ha tá sát az épü let rend ha gyó szí ne zé se fo koz za –

kü lön le ges ka rak tert ad va en nek a vá ros épí té sze ti szem pont -

ból ki emel ke dő sa rok nak.

1995. 121



Du na Plaza be vá sár ló köz pont Vá ci út 178-182. Ter ve ző: Sza bó At ti la
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Bu da pest el ső ként meg nyi tott be vá sár ló köz pont ja. A Vá ci út

és a Me der ut ca ta lál ko zá sá nál lé vő te rü le ten, a volt Ganz Da -

ru gyár épü le te i nek he lyén épült jel leg ze tes tö me gű épü let

nagy vo na lú an hasz nál ja a tö mör kő bur ko la tos és a transz pa -

rens üveg fe lü le te ket. A 3-as met ró Gyön gyö si ut cai meg ál ló já -

nak alul já ró já ból köz vet le nül az épü let be jut ha tunk. Az épü let

tel jes alap te rü le te 34 000 m2. Kö zel 200 üz let mel lett tíz ét te -

rem ből ál ló ven dég lá tó rész és egy hétter mes mul tip lex mo zi,

va la mint 1600 fé rő he lyes par ko ló vár ja a vá sár ló kat. Az épü let -

együt tes ben egy 3000 m2-es iro dai szárny is el he lye zés re ke -

rült.

1996. 123



ORFK/BRFK Szék ház Te ve ut ca 4-8. Ter ve ző: dr. Finta Jó zsef
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Kor mány dön tés alap ján ke rült meg ter ve zés re a kö zös ren dé -

sze ti épü let együt tes a rend őr ség és a tűz ol tó ság több szin tű

szer ve ze tei szá má ra. Az épü let mint egy 58 ezer m2 alap te rü -

le tű, két te rep szint alat ti eme le tén gép ko csi par ko ló és szer viz,

szá mí tó gép-, disz pé cser- és ügye le ti köz pont, va la mint rak tá -

rak, mű he lyek kap tak he lyet. A föld szin ten ki szol gá ló egy sé gek,

ügy fél szol gá lat, kon fe ren cia te rem, ét te rem, 2000 ada gos

kony ha ta lál ha tó. Az épü let a moz gás kor lá to zott ál lam pol gá-

r ok igé nye it is meg fe le lő en szol gál ja. Az épü let együt tes két fő

ré sze kö zül a hen ge res, to rony sze rű 16 eme le tes ben az ORFK,

míg a 9 szin tes, négy ze tes tömb ben a BRFK és a TOP iro dái kap -

tak he lyet. A túl nyo mó részt füg göny fa las hom lok zat for má já -

val, szí né vel és a 92 m2 ma gas adó to ron  nyal rend ha gyó épí té -

sze ti meg je le nést ad.

1997. 125



Du na Office Cen ter Iro da ház Vá ci út 37. Ter ve ző: Füzesséry Zol tán, Bordi Já nos
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A 3-as met ró Dó zsa György úti meg ál ló já tól rö vid sé tá nyi tá -

vol ság ra el he lyez ke dő bérirodaház (DOC) ös  sze sen mint egy

20 000 m2 te rü le tű, „A” ka te gó ri ás, 9 eme le tes. Az épü let 2012-

ben tel jes fel újí tá son esett át, mel  lyel ru gal mas alap rajz ok ki -

ala kí tá sá ra, ke rék pár tá ro lók, rak tár he lyi sé gek igény be vé te lé -

re van le he tő ség. A föld szin ten üz le tek nyíl tak. A ka rak te res

sa rok mo tí vum a Vá ci út egyik jel leg ze tes épü le té vé avat ta a

kő bur ko la tos há zat.

1998. 127



Gravo Form Iro da ház Reitter Fe renc ut ca 46-48. Ter ve ző: Selényi György, Se bők Il di kó, Brukner Csil la
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„El sősor ban ér té ket kel lett men te ni, majd azt be mu tat ni és

hang sú lyoz ni, köz ben meg ér te ni a ház lé nye gi ter mé sze tét.

Hoz zá ten ni a fel adat igé nye i nek meg fe le lőt úgy, hogy az új le -

gyen el té rő, rész let kép zé sé ben és mí ves sé gé ben kap cso lód jon

a meg lé vő höz. Mind ezt el ső sor ban a fa al kal ma zá sá val kint és

bent. A má so dik épü let alig har mincéves író gép üzem, a het ve -

nes évek szo ci a lis ta épí tő ipa rá nak ter mé ke. A struk tú ra itt is

tisz ta és ra ci o ná lis. Egy te rű iro dák kal, be úsz ta tott do bo zok kal

és mo bil pa ra ván fa lak kal fle xi bi li sen, jól be lak ha tó an. A ko ra be li

acél füg göny fal ból át kel lett öl töz tet ni, köz ben fi gyel ve a pa ti -

nás, nyu godt szom széd ra, hi szen a kap cso lat, az egy más ra ha -

tás el ta gad ha tat lan. Ezért a ma gas üveg aj tók kal egyen le tes

rit mus ban ta golt, sze relt tég la me zők.„ (Selényi György)

Bu da pest Épí té sze ti Ní vó dí ját kap ta a ház.

1999. 129



BC 99 Iro da ház Vá ci út 99. Ter ve ző: dr. Kom já thy At ti la, Fá bi án Lász ló
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Az iro da ház-együt tes köz vet le nül a 3-as met ró Forgách ut cai

meg ál ló já nál kí nál több ka te gó ri á ban iro da he lyi sé ge ket ös  sze -

sen húsz ezer m2-en. A 10 eme le tes, kő bur ko la tos, ele gáns

formá lá sú to rony kö rül ki sebb, el té rő meg je le né sű iro da épü le -

tek áll nak. A Vá ci út fe lé üz let he lyi sé gek, ét te rem nyíl tak.

A komple xum egyik jel ké pe az idős pla tán fa a fő be já rat nál.

2000. 131



MKB Iro da ház I. ütem Lő por tár ut ca 24. Ter ve ző: Bá lint Im re DLA
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A Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank je len tős in gat lan fej lesz tés be

fo gott a ko ráb bi üze mi épü le tek le bon tá sát kö ve tő en. Az iro da -

ház-együt tes el ső ele me a Lő por tár ut cá ban ál ló több szin tes

ipa ri csar nok szer ke ze té nek meg tar tá sá val lét re ho zott kor -

sze rű iro da ház. A high-tech fel fo gást leg ka rak te re seb ben a

he gyes  szög ben ös  sze fu tó kül ső fa lak ta lál ko zá si élé nek le ke -

rekí tett, öt szin tes üveg bur ko la ta mu tat ja egy két mé ter re

kinyú ló lyuk so ros zárópárkánnyal. A 3200 m2 összintterületű

„va sa ló ház” a ke rü let egyik meg ha tá ro zó épí té sze ti je le.

A II. ütem ben egy 100 m hos  szú kő bur ko la tos szárny épült meg

a Kas sák La jos ut ca men tén, me lyet üveg híd köt ös  sze az el ső

ütem mel.

2001. 133



Le hel Csar nok Le hel tér Ter ve ző: Rajk Lász ló
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„Meg va gyok ró la győ ződ ve, hogy a szá zad vég nek az ek lek ti -

ciz mus a meg fe le lő mű for má ja: az em be rek gyak ran vis  sza néz -

nek a múlt ba, min den ki ki vá laszt ja a ma ga tör té ne tét, és össze -

ke ve ri a ne ki tet szők kel.” (Pedro Almodóvar) A ra di ká lis ek lek -

ti ká ból kö vet ke ző en a ré gi Le hel pi ac bel ső funk ci o ná lis rend jét

meg tar tot tuk. A csar nok súly pont já ban ott ma radt egy va la -

mi ko ri pi a ci épít mény, e pszeudo skan zen ből, mint kö zép pont -

ból ki fe lé ha lad va kü lön bö ző ré te gek épül tek. A pa vi lon kö rül a

hat va nas évek bur ko la ta, az egé szet ma gá ba fog lal ja az ipa ri

for ra da lom acél vá zas csar no ka, me lyet kö rül ölel a modernitás

vas be ton vá zas épü le te. A kül ső ré teg meg nem más, mint

poszt mo dern, konst ruk ti vis ta és dekonstruktivista ele mek vi -

dám, szí nes, fe le se lő együt te se. (Rajk Lász ló)

2004-ben FIABCI-dí jat ka pott az épü let.

2002. 135



Kleopátra Ház Ipoly ut ca, Pannonia ut ca, Go gol ut ca, Kár pát ut ca Ter ve ző: dr. Fe ke te La jos
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A rend szer vál tás után meg in du ló új tí pu sú la kás fej lesz té sek

be vett va rázs sza va volt a „la kó park”. A Kle o pát ra Ház ér dem -

ben já rul hoz zá kör nyé ké nek revitalizációjához, fel vált va az év -

ti ze dekig a he lyén mű kö dő fog híj par ko lót. A fej lesz tők olyan la -

kó kö rül mé nye ket te rem tet tek, ame lyek a te he tő sebb vá ros la -

kók be köl tö zé sét ga ran tál ják. A Kle o pát ra Ház föld szin ti kis üz -

le tei ösz tön zik azt a sür gés-for gást, amely a va ló di vá ro si te -

rek ki ala ku lá sá nak el en ged he tet len fel té te le. A ház hat fo ga tolt

tö meg ből ál ló tíz szin tes együt te sét az el ső eme let szint jén, a

ga rázs szin tek fe lett par ko sí tott te rü let, nagy mé re tű te tő kert

fog ja ös  sze. Igé nyes la kó kör nye zet jött lét re.

2003. 137



Fő vá ro si Le vél tár Te ve ut ca 3-5. Ter ve ző: Kóris Já nos, Né meth Ta más
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A be já rat fe let ti íves hom lok zat üveg tég lá ból ké szült, előt te a

köz te rü le ten in for má ci ós épí té sze ti jel létesült. A hét szin tes

épü let szer ve zé sét meg ha tá roz ta a funk ci o ná lis rend tisz ta

szét vá lasz tá sa, a kö zön ség for gal mi épü let rész, a rak tá rak és

az irat vé del mi szárny kö zött. Az előb bi funk ció cso por to kat egy

épü let té szer vez ték, ös  sze füg gő tér be li rend ben. Az épü let

meg for má lá sa kor nem csak az alap rajz fe szes szer ve zé se volt

fon tos, ha nem a hom lok za ti alap struk tú ra is, amely önál ló,

plasz ti kus ka rak tert hor doz. A hom lok za tok a bel ső struk tú rát

tük rö zik, jel lem ző en tég la bur ko lat tal. Az épí té sze ti terv pá lyá -

zat el ső dí jas ter vét va ló sí tot ta meg a Fő vá ro si Ön kor mány zat.

2004. 139



Ön kor mány za ti bér ház - 109 la kás Sza bolcs ut ca 12-16., Dé vai ut ca 7. Ter ve ző: Nedár Fe renc, Dóczy Pál
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A XIII. ke rü let re ha bi li tá ci ós cél tér sé ge a Sza bolcs ut ca két ol -

da la. Az ön kor mány za ti be ru há zás ban épült, tel jes tömb szé -

les sé gű öt szin tes ház ban 109 la kás van – gaz da sá gos, még is

vál to za tos alap rajz ok kal. A plasz ti kus hom lok zat for má lás, a

nagy mé re tű er ké lyek, te ra szok mellvédeinek, korlátainak vál -

to ga tá sa, a nyí lá sok rit mu sa, az épü let szí ne zé se biz to sít ja,

hogy a tu laj do nos ere de ti szán dé ká nak meg fe le lő kel le mes la -

kó kör nye zet jött lét re.

2005. 141



Riverloft la kó- és iro da épü let Nép für dő ut ca 3-5. Ter ve ző: Tima Zol tán
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Az egy ko ri, fő vá ro si ren de let tel vé dett üzem épü let át ala kí tá -

sá val si ke res „loft” együt tes va ló sult meg. A tég la bur ko la tos,

me re dek te tős épü let ben nagy vo na lú tér él ményt kí nál nak a la -

ká sok és iro dák.  Az in tel li gen sen hoz zá il lesz tett új szárny ban

la ká sok lé te sül tek – ki vá ló du nai pa no rá má val. A meg je le nő új

épí té sze ti ele mek al kal maz kod nak a meg lé vő hom lok za tok

szer kesz té si rend jé hez. Az épü let szár nyak ál tal be zárt, kö zel

négy ze tes ará nyú bel ső park zárt sá gát az új szár nyak alat ti

egy- és két szin tes át nyi tás el len sú lyoz za – kap cso la tot te -

remt ve a kör nye ző zöld fe lü le tek kel, a Du ná hoz ve ze tő sé tá -

nyok kal. Ös  sze sen 172 la kás és 5800 m2 iro da épült meg.

2006. 143



Cen ter Ház la kó épü let Petneházy ut ca – Röp pen tyű ut ca Ter ve ző: Sza bó Ta más Já nos
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A nyolc szin tes épü let együt tes há rom önál ló épü let ből áll. A két

lép cső há zas tö meg hos  szú, dél re né ző tér fa lat al kot a

Petneházy ut cai ol da lon, me lyet egy lát vá nyos sa rok mo tí vum

hang sú lyoz. A föld szin ti fe dett gép ko csitá ro ló te te jén zöld te tő

fog ja ös  sze az épü let tö me ge ket. A föld szin ten üz le tek kap tak

he lyet. A la ká sok sok fé lék, a gar zon tól a több szo bás la ká so kig,

me lyek hez er ké lyek, te ra szok, he lyen ként te tő te rasz ok kap -

cso lód nak. Az épü let pil lér vá zas, rej tett gom ba fe jes fö dé mű,

mo no lit vas be ton szer ke ze tű. A 347 la ká sos ház kü lön le ges sé -

ge az ötö dik eme le ten lom bo so dó élő fa.

2007. 145



Prestige Towers la kó épü let 
és Melba ét te rem

Me der ut ca 12-16. 
és Me der ut ca 3.

Ter ve ző: Paulinyi Ger gely,
Reith And rás
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A Prestige Towers épü let együt tes az Új pes ti-öböl part ján épült

fel az egész vá ros részt re ha bi li tál ni kí vá nó ter vek el ső üte me -

ként. Az egye di épí té sze ti for ma vi lág és anyag hasz ná lat, va la -

mint a fő vá ro si pa no rá ma, a víz kö zel sé ge kom fort ér zet tel töl ti

el a la kó kat.

Az épü let ben 136 la kás, 4 üz let, a 4 épü let to rony ál tal köz re fo -

gott ud va ron pe dig úszó me den ce kap ott he lyet – alat tuk mély -

ga ráz  zsal.

A Me der ut ca gya lo goszó na lett igé nyes tér bur ko lat tal és köz -

vi lá gí tás sal - in nen in dul a ké sőbb ki épí ten dő, az öböl part ján

ter ve zett sé tány. Jachtki kö tő, a par ton pe dig a ked velt „Melba”

ét te rem vár ja a lá to ga tó kat.

2008. 147



Pannonia Ál ta lá nos Is ko la tor na te rem-bő ví tés Tu taj ut ca 7-11. Ter ve ző: Nagy Csa ba
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A ke rü let egyik leg na gyobb, leg ré geb bi ál ta lá nos is ko lá ja

Schulek Já nos ter vei sze rint 1910-ben épült. A 2009-ben vég re -

haj tott 2,5 mil li ár dos fel újí tás ered mé nye kép pen ra gyo gó új

kül ső vel, két va do na túj tor na csar nok kal, az ere de ti fal fest mé -

nyek fel tá rá sá val hat száz ta nu ló szá má ra kí nál eu ró pai szín vo -

na lú kör nye ze tet. Jól fel sze relt nyel vi la bor biz to sít ja a né met

nem ze ti sé gi és az emelt szin tű an golt ta nu ló osz tá lyok mun ká -

ját, az is ko lai sport kör ben több sport ág gya kor lá sa le het sé ges.

A Nagy Csa ba ve zet te ter ve ző csa pat – Hor váth Ba lázs, Göde

And rás, Kéry Ba lázs – Bu da pest Fő vá ros Épí té sze ti Ní vó dí ját

ve het te át a szín vo na las re konst ruk ci ó ért 2010-ben.

2009. 149



Hollán Er nő ut cai gya lo goszó na Hollán Er nő ut ca Ter ve ző: Sza kács Bar na bás
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A Hollán Er nő ut ca gya lo goszó ná ja Újlipótváros ka pu ja: ideér -

ke zik a 4-6-os vil la mos uta zó kö zön sé ge, itt jár a tro li, ide fut a

Kos suth tér ről in du ló Mű gyűj tők Falk Mik sa ut cá ja. A te rü le tet

ko ráb ban gép ko csipar ko ló nak hasz nál ták. Sze rep vál tá sa a ke -

rü le ti In teg rált Fej lesz té si Stra té gi á ban sze re pelt, kon cep ci ó ja

„kert ut cá ról” szól, mely nek lé nye ge a zöld te rü let do mi nan ci á ja

és a la kos sá gi igény sze rin ti ala kít ha tó sá ga. A fák, örök zöld

cser jék, vi rá gok, pa dok, cso bo gó al kot ta sá vot köz reve szik a

dísz bur ko la tú sé tá ló ré szek.  Köz ked vel tek let tek a ven dég lá tó-

te ra szok, pi he nő he lyek. Itt he lyez ték el a Ma gyar Ur ba nisz ti kai

Tár sa ság ál tal a ke rü let fej lesz té sé ért ado má nyo zott HILD-díj

pla kett jé nek má so la tát. MUT-ICOMOS-díj jal is mer ték el az ut -

ca kert épí té sze tét.

2010. 151



Rad nó ti Mik lós Mű ve lő dé si Köz pont (RaM) Kár pát ut ca 23. Ter ve ző: Va dász György
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A Rad nó ti Mik lós Mű ve lő dé si Köz pon tot, Újlipótváros leg újabb

kul tu rá lis lé te sít mé nyét Va dász György Kos suth-dí jas épí tő -

mű vész ter vei alap ján épí ttet te meg a ke rü le ti ön kor mány zat.

Köz vé le mény-ku ta tás alap ján 600 fé rő he lyes szín ház, ki ál lí tó -

tér, idő sek nap kö zi ott ho na, könyv tár, ét te rem lé te sült a kö zel

7000 m2-es épü let ben. A szim bo li kus épí té sze ti kon cep ció leg -

fon to sabb ele mei a transzparencia és a zöld fe lü le tek vol tak. Jól

tá jolt te ra szok kö tik ös  sze a par ko sí tott kör nye ze tet a bel ső

funk ci ók kal. Te tő kert és ga rázs ké szült. Más fél év alatt 150 ezer

lá to ga tó ke res te fel a RaM-ot, rész ben az Experidance együt -

tes tánc szín há zá nak, rész ben egyéb kö zös sé gi ren dez vé nyek -

nek kö szön he tő en.

2011. 153



Green House, iro da ház Kas sák La jos ut ca, Lő por tár ut ca, Tü zér ut ca Ter ve ző: Pin tér Ta más, 
Asa Haremst, Andres Svenningson
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125 éve kezd te meg a ház épít te tő je, a Skanska üz le ti te vé keny -

sé gét egy dél-svéd or szá gi kis fa lu ban – má ra vi lág cég gé vált. A

vál la lat 1987-ben je lent meg a ma gyar in gat lan pi a con, és ne -

gyed szá zad alatt 122 200 m2 in gat lant fej lesz tet tek Bu da pes -

ten és kör nyé kén. A pro jek tek kö zött van az ikonikus East West

Bu si ness Cen ter az As to ri á nál, a West End Bu si ness Cen ter a

Vá ci úton, a So rok sá ri Ke res ke del mi Park, a LightCorner és a

Nép li get Cen ter iro da há zak. 2012-ben el ké szült fej lesz té sük a

Green House, az el ső LEED Platinum elő ta nú sí tott, az or szág

„leg zöl debb” iro da épü le te, amely 17 800 m2 alap te rü le tű. A ház

kü lön le ges szín vi lá ga, bel ső épí té sze te, zöld tech no ló gi ái jó pél -

dái a svéd-ma gyar épí té sze ti együtt mű kö dés nek.

2012. 155
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