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KULI LÁSZLÓ
VIATOR ÉPÍTÉSZIRODA

Kalász Mûvészeti Iskola – önálló zeneoktatási épület,
              2011 Budakalász, Szentendrei út 1.
Statikus: Kerek István – POND Kft.
Beruházó:  Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Kivitelezõ: M és M Kft., Pilisszentiván

A budakalászi Faluház mögötti területen a volt Lenfonó-
gyár egyik ipari épületének kétszintes vasbeton pillérvázas 
trafóházából és a földszintes csarnoképület egy részébõl 
kellett kialakítani az iskolát. A földszint meglévõ részében 
a bejáratot, a közlekedõket, a tanári és igazgatói szobákat, 
valamint a mellékhelyiségeket helyeztük el. Az épület föld-
szintes, látszó fedélszékes toldalékot kapott, ide kerültek a 
zeneoktatás termei. Külön szempont volt a ház közvetlen 
közelében álló platán és juharfák megõrzése, hiszen az iskola 
a Faluház mellett és mögött elterülõ parkra néz. Az emeletre 
négy hangszeres tanterem és egy nagyobb szolfézs-terem 
került. Az egyik hangszeres terem végében kis stúdiószoba 
teszi lehetõvé a hangrögzítést. Az épület új falai tömör téglából 
épültek, a külsõ téglaburkolat anyaga fertõszéplaki mûemlék 
tégla. A fedélszék hagyományos fa ácsszerkezet, a héjalás 
hornyolt cserép. Az emelet gyalult faburkolata eltakarja a 
volt trafóház vasbeton szerkezetét is. A nyílászárók egyedi 
fa ajtók és ablakok.
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BODONYI CSABA
BODONYI ÉPÍTÉSZ KFT. 

Tokaj, idõsek otthona

Statikus: Kerényi László, Statika „M” Mérnöki Kft. 
Épületgépész: Csidey István, TEMPTERV Kft. 
Épületvillamosság: Münnich Gábor, Fényesvölgy Kft. 
Mélyépítés: Abrankó Erzsébet 

Az új idõskorúak otthona egy méltatlan körülmények között 
mûködõ szociális otthon kiváltó létesítménye, melyet az ön-
kormányzat kormánytámogatással valósított meg. A meglévõ 
150 fõs otthon a Tokaj város fõterén lévõ mûemlék épület-
ben, ill. további két közeli épületben mûködik. A fõépület 
eredetileg a város fogadója volt, Aranysas néven.

Az új épület egyik célja a létesítmény egyesítése, a korszerû 
funkcionális és mûszaki feltételek, és az otthonosság biztosí-
tása. A másik cél a felszabaduló belvárosi épületek haszno-
sítása. 
Rendeltetési egységek: 
• 50 fõs ápolási egység 4 fõs szobákban fürdõszobával; 24 fõ 
számára kórházi szintû ápolás lehetõségével. Az egységhez 
orvosi rendelõ, nõvérállás, speciális fürdõszoba, étkezõ, na-
pozó terasz kapcsolódik. 

• 50 fõs alapellátási egység 2 fõs szobákkal, 25 
fürdõszobával. 
• 50 fõs emelt szintû ellátási egység, 2 fõs fürdõszobás egy-
ségekkel.
• Központi ellátó egység étteremmel + 400 fõs fõzõkonyhával, 
könyvtárral, tornateremmel, társalgóval, kápolnával, 2 barkács 
szobával, foglalkoztatóval, irodákkal. 
• Kiszolgáló gondnoksági épületszárny. 

Az épület vízszintes közlekedése – az épület elõtt kialakított új 
autóbusz fordulótól az épület belsejéig akadálymentes, küszöb 
nélküli, fotócellás ajtókon keresztül történik. A függõleges köz-
lekedés, a három lépcsõn túl két mozgássérült-lift (az egyik kór-
házi méretû) segítségével történhet.

A rendelkezésre álló pénz szûkössége jelentõs csökkenté-
sek kényszerét hozta. A terven még teljes homlokzati felületre 
tervezett téglaburkolat csak részlegesen valósult meg.

Az épület alaprajzi szerkezete biztosítja a további emelt szintû 
egységekkel, ill. apartmanokkal való bõvítés lehetõségét. 



4 5

HORVÁTH ZOLTÁN
TRISKELL Kft.

Dabas, 65 férõhelyes idõsek otthona

A beruházás a Széchenyi terv támogatásával valósult meg. 
Összköltsége: 370 millió Ft.
Tervezés: 2002
Munkatárs: Siklósi József 
Statikus: Donáczi Péter, POND Kft.
Épületvillamosság: Kovács Zsuzsanna
Épületgépész: Dobay István
Beruházó: Dabas Város Önkormányzata

Kivitelezõ: Merkbau Rt. 
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SALAMIN MIKLÓS
AXIS Építésziroda Kft.

Lakóház, Balaton Déli part

A dupla alapterületû, a Balatonra jellemzõ hatalmas õsfás 
feketefenyõkkel benõtt telken eredetileg egy, a 30-as évek-
ben épült, kis pavilonszerû nyaraló állt, amely részben 
beépítésre került az új épületbe. Sajnos csak az alapozása 
maradt meg, mert a tervezési program jóval nagyobb lép-
tékû épületet követelt. A földszinten a lakótér: nappali 
és hálószoba, az emeleten vendég-és (most már) gyerek-
szobák kaptak helyet. Az épület külsõ megjelenése – mint 
a családi házas munkáknál jellemzõen – a tervezõ és a 
megbízó közös munkájának eredménye. 

Bár az épületbe nemes anyagok kerültek: süttõi mészkõ 
külsõ burkolat, természetes pala tetõfedés, belsõ mészkõ 
burkolatok, az épület legfõbb értéke mégis maga a kert, 
amelyen az építés során remélem sikerült a legkisebb sebet 
ejteni. A kert és a burkolatok, kerti építmények a Pagony 
Iroda munkái.
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Ipari épület, Budapest, X. kerület

Az épület tulajdonosa, a Szilor Kft. vegyi anyagok (sziloplaszt, 
purhab stb.) gyártásával és árusításával foglalkozik. Az L 
alakú épület rövidebb szárnyában a földszintre üzlet és 
raktár, az emeletre irodák, öltözõk és kiszolgáló helyiségek 
kerültek. A hosz-szabbik épületszárny mindkét szintjén a 
gyártórészt és a raktárakat alakítottuk ki.

VARGA CSABA 
AXIS Építésziroda Kft.

Családi ház Budán
Társtervezõ: Erhardt Gábor
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Bonyhád, Városháza bõvítés és átépítés
Építész munkatárs: Parragi Tamás
Tervezés éve: 2000-2001

Egy meglévõ szellemileg és fizikailag lerobbant lapostetõs, 
vázas, középfolyosós épület áttervezése és bõvítése volt 
a feladat. Az elsõ körben kiírt meghívásos pályázaton 
nyertem el a tervezési feladatot. Az engedélyezési terv 
elkészülte után a szokásos tortúrákkal lebonyolított és 
értelmetlen közbeszerzési eljárás után szerencsére egy he-
lyi cég kapta a kivitelezési munkákat. Kihangsúlyozandó, 
hogy az alvállalkozók is bonyhádiak voltak. A munka a 
szerzõdésben elõírt határidõ elõtt 2003. augusztus elejére 
készült el. A mintegy 2000 m2-es épületben az átépítés 
teljes idõtartama alatt mûködött a polgármesteri hivatal 
és az ügyfélszolgálat. Mivel Bonyhádon nagy számban 
élnek svábok, az épület homlokzati kialakításánál a tégla 
használata az õ építészetükre utal vissza. Az épület át-
tervezése során foglalkoztunk a közvetlen környezettel. 
A térburkolatokat Zólyomi Balázs tervezte. Az átépített 
városházát 2003. augusztus 20.-án szentelték fel.

CSERNYUS LÕRINC
TRISKELL Kft.
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Budapest, Bécsi úti Waldorf iskola, elsõ ütem
Munkatárs: Csontó Judit
Tervezés éve: 2001-2002

A Bécsi úti Waldorf-iskola egy a 30-as években épült és a 
60-as években bõvített korszerûtlen épületben mûködik. 
Jelenlegi alapterülete kb. 1200 m2. A tervezési program 
a meglévõ épület felújításáról valamint nagymértékû 
bõvítésérõl szólt. A teljes megépülés után az épület több 
mint 4000 m2 lesz. A bõvítés az elõzetes elképzelések 
szerint három ütemben készül, ebbõl az elsõ valósult 
meg. Ebben a szárnyrészben tantermek, euritmia terem, 
mûhelytermek, valamint konyha-étkezõ kap helyet. A 
bõvítés pince, földszint, emelet és tetõtér kialakítású. A 
tetõtérben helyet kapó euritmiaterem falfestéseit Nóvé Béla 
készítette. A teljes belsõépítészetet az elképzeléseim alap-
ján Kontra Ágnes tanárral és a diákokkal együtt közösen 
készítjük el. 
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Kecskemét, erdei iskola és gondnoki lakás
Munkatársak: Csontó Judit, Konórot Krisztina
Tervezés éve: 2001-2002

Kecskemét mellé a Nyíri-erdõbe terveztünk Siklósi József-
fel egy három épületbõl álló oktatási és szállás lehetõsséget 
biztosító épületegyüttest. A terveket a KEFAG megren-
delése alapján készítettük el. Az épületek segítségével az 
iskoláskorú gyermekeknek a helyszínen tudják a természe-
tet bemutatni. A három épület egy meglévõ központi tisztás 
körül helyezkedik el. A tervezett helyszínrajzhoz képest 
mikor az elsõ kitûzés megtörtént, módosítani kellett az 
épületek elhelyezését, mert nem szerettünk volna fákat 
kivágni. A végleges állapot ennek megfelelõen alakult ki. A 
kivitelezés gyorsan és a legmagasabb színvonalon készült 
el, köszönhetõen a lajosmizsei székhelyû GOMÉP Kft.-nek. 
Az általam tervezett épületek külön érdekessége, hogy 
az iskolánál készült betonkupola zsaluzatát a gondnoki 
lakásnál, mint ácsszerkezetet használtuk fel. (hommage 
á Pietilä)
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Családi ház, Budakalász:
Munkatárs: Hódy Erzsébet
Tervezés éve: 2001-2002

Az épület keskeny, lapos telken helyezkedik el. Bár nem épül 
rá a telekhatárra az elhelyezés mégis oldalhatáros beépítésnek 
tekinthetõ. A földszint és tetõteres ház egyszerû alaprajzzal 
és anyagfelhasználással készült. Fehér vakolt fal, pácolt 
faszerkezet és kõlábazat.

SIKLÓSI JÓZSEF
TRISKELL Kft.

Herend, Fischer Mór Szakiskola

Építész munkatárs: Gombkötõ Zita
Építtetõ: Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
Kivitelezõ: XL-Bau, Veszprém

Meglévõ földszintes iskolaépület új tetõvel történõ átalakítása, 
homlokzat-felújítással. Az épülethez új bejárat készült.
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Kecskemét- Hetényegyháza, Erdei Iskola Szállásépülete
2001-2003
Építtetõ: KEFAG RT, Kecskemét
Kivitelezõ: GOMÉP Kft., Lajosmizse
Alapterülete: 1500 m2

Kettõ és négyágyas szobák önálló fürdõvel, 148 férõhellyel. Az 
elõcsarnok a recepcióval a toronyban helyezkedik el. 50 fõs étkezõ 
melegítõkonyhával.
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Családi ház – 2002-2003 • Üröm családi házas övezetében, lejtõs terepen épült, terméskõ falazattal, részleges tetõtérbeépítéssel

Piliscsaba, Iosephinum Kol-
légium
2000-2003
Munkatárs: Farkas Erzsébet
Építtetõ: Isteni Megváltóról 
Nevezett Nõvérek Magyar 
Tartománya
Lebonyolító: Csiky és Társa 
Kft.
Kivitelezõ: Bau-System Kft.

Meglévõ, 98 m hosszú, 16 m 
széles laktanyaépület átalakítá-
sa, amelyben helyet kapott 
egy 150 férõhelyes kollégium, 
valamint a nõvérek rendháza, 
konferenciaközpont, mosoda, 
varroda és a földszinten továb-
bi szolgáltatások. Az épület a 
10-es út mentén a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 
kampuszával szemben helyez-
kedik el. A Katolikus Egyetem 
egykori laktanyaépületeihez 
hasonlóan az hozzátoldott 
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TURI ATTILA
TRISKELL Kft.

Budakalász, Tópart lakóház csoport (I. ütem, 51 lakás)
Tervezés: 2001, Építtetõ: Tópart Budakalász Kft.,
Statikus: Pongor László, Pond Kft., Épületgépész: Dobai István 
Elektromos tervezõ: Glavatity Gábor, Kivitelezõ: Harkon Rt.

Az Omszki-tóra nézõ  1,5 hektáros telekre tervezett 150 lakás 
négy épületben helyezkedik el. Az elsõ ütemben felépült 
lakóépület U alakú, nyugati tájolású udvar köré szervezõdik. 
Az épület alatt mélygarázs található. A parkosított udvarra a 
két határoló utcáról megnyitott gyalogos átjárón át léphet-
ünk be. A szárnyakon lévõ lakásokhoz fedett, nyitott lépcsõk 
vezetnek. Az épületben található lakások 50-110 m2-esek, a 
földszinten kis kerttel.
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Lajosmizse, Városháza
Építtetõ: Városi Önkormányzat
Tervezés: 2002
Statikus: Pongor László, Pond Kft
Épületgépész: Dobai István 
Elektromos tervezõ: Glavatity Gábor
Generálkivitelezõ: GOMÉP Kft

Az új épületet az újonnan formálódó Fõtér lezárásaként kellett kialakítani, 
új funkciót adva a régi – volt postakocsi állomás és fogadó – épületnek. Az 
épület a park, a tó és a sûrû mezõvárosi szövet mezsgyéjére került. A több 
épületszárnyban elhelyezett funkciókat a kétszintes elõcsarnok fogja össze. 
Az épület itt átlátható, a belépõ a ferde üvegfalon a parkra lát, s egy tekintet-
tel átlátható az épület struktúrája. A központi, ellipszis alaprajzú hengerben 
az okmányiroda, emeleti szintjén galériás tanácsterem helyezkedik el.
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SALAMIN FERENC
AXIS Építésziroda Kft. 

 Tarcal, Majoros-borház
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Fent: Mád, Gaál-ház, lent: Tarcal, az egykori Degenfeld kastély átalakítása szállodává
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ZSIGMOND LÁSZLÓ
KVADRUM Építész Kft.

Veresegyház, Mézesvölgyi Általános Iskola – 24 tan-
termes iskola aulával, étteremmel és melegítõkonyhával. 
Az iskolához tartozik: uszoda és tornaterem, amelyek 
az iskolai nyitvatartáson tól is látogathatók. Hasznos 
alapterület: 6967 m2. Összköltség: 1 872 856 000 Ft.
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Építész munkatársak: Nagy László, valamint Pintér Balázs, 
Salamin Pál, Gutowski Róbert és Krieger Orsolya
Belsõépítész: Zsigmond Ágnes
Képzõmûvészeti alkotások: Kun Éva keramikus, Megyeri Lás-
zló szobrász, Mizser Pál festõ és Mitsui Sen szobrász
Statika: Donáczi Péter, Mantuano Tamás – POND Kft.
Gépészet: Falusi László, Kovács Gyula, Ladányi Zoltán
Elektromos tervezõ: Tóth Zoltán, Schneider Ákos – PLAN.ET Kft.

Hõtechnológia: Csontos Lajos – Porció Kft.
Medencetechnika: Sallai Zoltán
Kert- és térburkolatok: Buella Mónika – Pagony Kft.
Kivitelezõ: BAU-SYSTEM Építõipari Kft.
Beruházó: Veresegyház város Önkormányzata
Lebonyolító: Csiky és Társa Kkt.
Fotók: Szántó Tamás, Kecskés Árpád, ifj. Megyeri László, Samuné 
Tusor Mária és Zsigmond László
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Veresegyház kinõtte oktatási intézményeit, az általános 
iskolai tanítás közintézményekben, még magánházban 
is folyt. Többször pályáztunk támogatásra, de nem ny-
ertünk. Ennek ellenére megkezdtük az iskola építését, az 
elsõ tantermeket 2000. decemberében birtokba vehették a 
gyernekek. Az iskola a város központjában, a thermálfürdõ 
közelében a terület meghatározó épülete. Külsõ és belsõ 
építészeti megoldásai, képzõmûvészeti alkotásai, belsõ 
udvarának és külsõ terének kialakítása egységes egész.

Pásztor Béla polgármester
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Az iskola olyan hely, ahol a gyerek több idõt tölt el, mint otthon. 
Nagyon fontos, hogy az a hely, ahol napjainak nagy részét tölti, 
olyan legyen, ahol mi, felnõttek is szeretnénk élni, nemcsak 
fizikai megvalósulásában, hanem lelki tartalmában is. Mindenki 
úgy építi a saját házát, hogy a szívét-lelkét beleadja. Az iskola 
olyan épület, amelynek mintát kell adnia. Egy épület lény: 
lényszerû lelke van, a formák ne rideg, geometrikus formák 
legyenek, hanem éljenek, mozduljanak. Életszerû, ha valami-
nek gerince van, és nem baj, ha a gerinc megmozdul.  

Zsigmond László
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KRAVÁR ÁGNES
PARALEL Építésziroda Kft.

Építtetõ: Holiday Invest Hotel Kõszeg 
Társtervezõ: Rácz Tamás, FORMA Rt.
Munkatársak: Bán Zoltán, Benyó Géza, Molnár Mihály
Statikus: Pongor László
Gépészet: Erhardt Lajos
Elektromos terv: Sax Dezsõ
Kertterv: Herceg Ágnes
Látványtervek: Bán Zoltán, László Balázs

2003-ban a Kõszeg kastélyszálló tervein dolgoztunk.  
Az 1920 és 30 között épült neobarokk  tiszti üdülõt 
terveztük át szállodává, és hozzáépítettünk kétoldalról 
éttermet és termálfürdõt, ún. balneológiai vagy well-
ness részleget befogadó szárnyat.

A régi kastélyszárnyban csak belsõ átalakítást ter-

veztünk, az új épületszárnyak körülfogják a régi épü-
letet, és ellipszis alakú pavilonokkal végzõdnek, 
visz-szakanyarodva a kastély épületéhez. Jelenleg 
a belsõépítész terveket készítjük. Társtervezõként 
velünk dolgozik a FORMA Rt., a termálfürdõt õk 
tervezik.

A kastélyépülethez még 120 apartmant magába 
foglaló terület tartozik, melynek közepén szabadtéri 
élménymedence épül. Az itt található épületek nagy 
része szerkezetkész állapotban volt, amikor a meg-
változott építtetõi igényeknek megfelelõen elkezd-
tük áttervezni. A 120 lakás és az élménymedence 
kivitelezését a BAU-SYSTEM Kft végzi. A beruházás 
reményeink szerint az idén fejezõdik be, és megkez-
dõdhet a fõépület átépítése és bõvítése.

SZENTESI ANIKÓ
PARALEL Építésziroda Kft.

Debrecen-Józsa, családi  ház
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DÉVÉNYI SÁNDOR
DÉVÉNYI ÉS TÁRSA Kft.

Fent: forráskút a budapesti Gellért-téren; alatta és jobbra: Marcali, gyógyfürdõ épületegyüttese; lent: távlati kép a Buda-
pest, Nagymezõ utca nyugati oldalának térburkolatáról és utcabútorairól, amelyek csak részben készültek el.


