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ALPÁR IGNÁC KALAPJA
H&M ÜZLET A VÁCI1-BEN Szöveg MOLNÁR SZILVIA

A VASBETONSZERKEZET MEGJELENÉSE A MAGYARORSZÁGI 

ÉPÍTÉSZETBEN A 20. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIRE TEHETŐ.  

AZ ELSŐ ÖT VASBETON SZERKEZETŰ ÉPÜLET EGYIKE AZ EGYKORI 

PESTI HAZAI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR VÁCI UTCAI HÁZA, AMI 

19111915 KÖZÖTT ÉPÜLT FEL ALPÁR IGNÁC TERVEI ALAPJÁN.

E különleges építéstechnológiájú házat, mely 
egykor az értéktőzsdének is otthont adott, 
2007-2009 között, Christian Biecher-König 
Tamás-Wagner Péter közös munkája nyo-
mán megszületett engedélyezési terv men-
tén, 2008-2011 között renoválták. Példás 
szakmai együttműködésben és színvonalon 
zajlott a projekt, átadása óta pedig a műem-
léki épület kereskedelmi és szórakozta-
tó központként funkcionál. Századfordulós 
enteriőrjeit a fejlesztő Horizon Development, 
a DVM group tervező- és kivitelező teamjé-
vel közösen, idén tavaszi átadással gondolta 
újra (funkcióiban is), illetve modern terekkel 
egészíttette ki.

Jelenlegi bérlői között a H&M (a közpon-
ti irodája mellett) a legújabb, egyúttal legna-
gyobb magyarországi üzletét nyitotta meg 
az épületben: a férfi-, női- és gyermekruhá-
zat, Home és szépségápolási részleg, továb-
bá kibővített cipőrészleg is helyet kapott az 
5262 négyzetméter nettó területű, három-
szintes üzletben. 

A részben műemléki terekben megvaló-
sult enteriőrben harmonikus kapcsolat jött 
létre az eltérő világok, avagy az anyag-, fak-
túra- és dekórumgazdag eklektikus építé-
szeti örökség és a berendezés, a letisztult 
vonalú állványrendszerek, sztenderdek, áru-
bemutató-pultok skandináv jellege között. E 
két világ között mintha a folyamatosan válto-
zó, színpompás árucikkek jelentenék az örök 

Az első emeletet teljes egészében az üzlet foglalja el. 
Az átrium központi eleme a felső bériroda-szintektől 
optikai lehatárolást adó, áttört, lamellás álmennye-
zet. Ez egyaránt illeszkedik az üzlettér és az emeleti 
irodák szín- és formai világához 
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átalakulást, oldják a klasszikus részek ünne-
pélyességét, de „öltöztetik” a vásárlókat és 
a puritán üzletberendezést egyaránt. És van 
azért abban valami báj, hogy a feltehető-
en a befoglaló műemléki épület méltóságtel-
jes sarokbástyája miatt a régi világban „Alpár 
Ignác kalapja”-ként nevezett házban most 
éppen kalapokat is árulnak.  Az új „enteri-
őröltözet” külön rétegét képviseli a színhe-
lyes, energiatakarékos világítás (a Váci1-ben 
található üzletek kialakításakor és üzemel-
tetése folyamán is olyan új technológiákat 
használtak és használnak, amelyekkel csök-
kenthető a környezeti terhelés). S ha már 
rétegek: a fények nagyban járulnak hozzá, 
hogy az üzletbe betérők számára a műemlé-
ki terekben a nézelődésen túl a szemlélődés 
is fontoss lesz, így aztán a vásárlási élmény 
részévé válnak az árukínálat feltérképezé-
se mellett az épület belső téri rétegei. Miként 
egykor Budapest legendás „bevásárló-palo-
táiban” (Párisi Áruház, Corvin stb.), úgy most 
a Váci1-ben a nemes kő burkolatokra, ólmo-
zott ablakokra, az akantuszleveles konzo-
lokra, a helyben megőrződött aranyozott 
bronz fali lámpára is rácsodálkozik a vásárló 
a shoppingolás közben. (Fotó: © H&M)

Belsőépítészeti tervező:
H&M Interior designer csapata, Stockholm

H&M tervező munkatársak: 
Helen Singstedt Werner

H&M projekt menedzser:
Szabó Zsolt Sándor

Együttműködő építész tervező (kiviteli tervezés):  
Bánáti Béla (vezető tervező), Lénárt Szabolcs (pro-

jektvezető), Bárdi Emese, Korintus Gábor, >>  

>> Náray Katalin, Papp Aliz, Paunoch Renáta,  

Szécsi Ákos, Székely Ágnes, Vass Zoltán  

(Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft.)

Tervezés éve:
2015

Átadás éve:
2016

Teljes üzlet alapterület (nettó):
5262 m2

A steppelt leülők jó 

„közvetítők” az üde 

skandináv modern és 

a hagyományos 

hangulatok között
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KEVESEBB STRESSZ. TÖBB ÉLMÉNY.

Színes Tapasztalatok

Visszhang szabályzás

Magas újrahasznosított tartalom*

1 nap shopping terápia

15 bolt meglátogatva

100% szabadidő fókuszált
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

H&M ÜZLET, VÁCI1



VISZLÁT 
HÉTKÖZNAPOK!

a Szigetet, némely alkotás pedig a szigetla-
kók együttműködésével válik majd teljesen 
befejezetté. Egyébként olyan pályaműve-
ket vártak a kiírók, amik illeszkednek a Szi-
get szellemiségéhez, látványosságuk mellett 
kifejezik az öko-tudatosságot és nem bal-
esetveszélyesek. A kedves vizuális rumlinak 
közös nevezője az egyediség, a megismé-
telhetetlenség. Persze idén is lesz központ-
ja „Alice Csodaországának”: az Art Zone-ban 
különféle játékos foglalkozásokat tartanak, 
de a különlegesebb installációk is a Zone-
ban kapnak majd helyet. A legizgalmasabb 
tervek, melyek közül csak itt és csak most 
az OCTOGON is bemutat néhányat, augusz-
tus 10. és 17. között kelnek életre a Szigeten, 
az artoÃreedom.blog.hu-n pedig részletesen 
megismerhetők a nyertes alkotások. 

Persze mások mellett az Editors, The 
Chemical Brothers, Tinie Tempah, Laidback 
Luke, BØRNS vagy éppen a Boy lesznek az 
idei Sziget fő attrakciói, de a zenén kívül 
más művészeti ágak fontos szerephez jut-
nak a Szigetköztársaságban, avagy ismét 
Sziget Art of Freedom és megint látványos 
alkotások várják a szigetlakókat és sziget-
látogatókat! Miről is van szó? A Sziget Fesz-
tivál a fennállása óta harmadik alkalom-
mal írt ki pályázatot Art Of Freedom címmel, 
a szervezők célja az volt, hogy a fesztivál 
helyszínének legkülönbözőbb – akár legvá-
ratlanabb! – pontjain érdekes, mókás, elgon-
dolkoztató, óriási, meghökkentő, lenyűgöző 
stb. alkotások lepjék el a Szigetet. A pályá-
zatra idén kétszáznál is több pályamunka 
érkezett a világ legkülönbözőbb pontjairól, 
alkotóik lelkes „amatőrök”, profik, és van-
nak visszatérő kreátorok is. Olyan sok pálya-
mű érkezett be, hogy még a válogatás után 
is legalább száz installáció fogja díszíteni 




