
régi-új magyar építőművészet 

HÍrEK

2018-ban is sor kerül a mész által 1988-ban 
alapított csonka pál érem átadására. A kitün-
tetés az építész- és tartószerkezet-tervezők 
(konstruktőrök) alkotó együttműködését
hivatott elismerni. A díj alkotópáros és egyéni 
alkotó kategóriában adományozható. A kitün-
tetésre bárki (jogi vagy természetes személy) 
tehet javaslatot. A javaslatokat kellő indoko-
lással  2018. május 25-ig  a magyar építő-
művészek szövetsége titkárságára (1088 
Budapest, ötpacsirta u. 2. tel: +36 1 318 
2444, +36 70 614 9485; e-mail:
titkar@meszorg.hu) "csonka pál-érem" tárgy-
gyal kell eljuttatni. 

2018. március 4-én, életének 87. évében 
elhunyt pomsár János ybl-díjas építész, 
városgazdász. 

Archív fotógyűjteményt bemutató weboldalt 
indított a lechner tudásközpont. Az 1945 
és 1990 közötti hazai építészet lenyomatát 
őrző Dokumentációs központ online fotótá-
rában többek között ikonikus épületeket, a 
nyugati pályaudvar felújítását vagy éppen az 
állami tervezővállalatok életét bemutató sok 
évtizedes felvételeket böngészhetünk. A folya-
matosan bővülő válogatás a szakmabeliek és 
a korszak iránt érdeklődők számára egyaránt 
izgalmas kincseket rejt. A fotótár itt található: 
fototar.lechnerkozpont.hu

Az a4 stúdió építésziroda tervei alapján ké-
szült magyar nemzeti teniszközpont épülete 
bejutott az s.Arch építészverseny és konfe-
rencia döntőjébe. A 2014 óta  évente megren-
dezett, rangos esemény zsűrijét olyan neves 
építészek alkották, mint toyo ito, Will Alsop és 
Viviana muscettola (zaha hadid Architects).

324 épület szerepel a Baumit Life challenge 
nemzetközi építészeti díján, melyre 26 or-
szágból érkeztek jelölések. A hosszú listát 22 
magyar épület gazdagítja. A nemzetközi zsűri 
6 kategóriában választja ki a díjazott épüle-
teket, ezek a családi ház, társasház, köz-
épület, energetikai felújítás, műemlékfelújítás 
és speciális struktúra. Az eredményhirdetés 
június 14-én lesz pozsonyban. A díj kiírója, 
a nemzetközi Baumit közönségszavazást is 
hirdetett ezen az oldalon: http://lifechallenge.
baumit.com. Az épületeket regisztráció után 
1-10 pont között lehet értékelni. A kategórián-
kénti legmagasabb pontszámot kapott épüle-
tek építészei oklevelet kapnak. A regisztráció 
során a szavazatot leadó érdeklődők jelent-
kezhetnek egy sorsolásra, amelyen egy két-
személyes utazást lehet nyerni a Baumit life 
challenge díjátadó ünnepségére pozsonyba.

DÍjAK

első indiai származású győztesként Balkrishna 
vithaldas Doshi nyerte idén a legkiválóbb 
építészeknek járó pritzker-díjat. Az alkotó és 
csoportja, a Vastu-shilpa hetven éven át nyúló 
munkássága során louis kahn-nal és le cor-
busier-vel is együttműködött. utóbbiról mint 
mesteréről emlékezett nyilatkozatában, mond-
ván, neki köszönheti ezt a kivételes díjat.

A fény mestere 2018 nívódíját mátrai erik 
nyerte porticus installációjával. A világítás-
kultúra fejlődését támogató nívódíjra idén 
harmadik alkalommal lehetett pályázni. Az 
idei díjátadó az év egyik legjelentősebb világí-
tástechnikai eseménye volt. A fény mestere 
– master of light 2017 pályázaton a szakmai 
zsűri dicséretében részesült: Arteria industri-
al, szabó ákos és szabó sára (Barname-
zős kincs: A wittenbergi armatúra), csiszár 
mátyás, Kalászi zoltán, tóth Bálint, (circle 
pier Fényinstalláció); meetlab, Wolkensdor-
fer mátyás, Dankó Barna, Belkovits lászló 
(laser facade games 1.0–tron).  fénytech-
nikai-tervezés megosztott különdíj: Kulcsár 
zoltán és tóth petra (nemzeti közszolgálati 
egyetem, oktatási épület fogadótér kialakítá-
sa), markó andrás, Kéry Balázs, turi ádám 
és zengővári Béla (rippl lámpa –kaposvár 
vasútállomás műemléki helyreállításának 
egyedi lámpái). Borz kováts sándor különdíj: 
markó andrás, Kéry Balázs, turi ádám és 
zengővári Béla (rippl lámpa – kaposvár vas-
útállomás műemléki helyreállításának egyedi 
lámpái). Bedécs sándor különdíj: Kulcsár 
zoltán és tóth petra (nemzeti közszolgálati 
egyetem, oktatási épület fogadótér kialakítá-
sa). provim mesterdíj: Arteria industrial, szabó 
ákos és szabó sára (Barnamezős kincs: A 
wittenbergi armatúra)

Bachman gábor építész tervezőművész 
kapta idén ferencváros józsef Attila-díját.

idén harmadik alkalommal adták át a kima-
gasló építőipari szakmunkát elismerő meste-
rek mestere Díjat. A címet megosztva szabó 
Józsefnek és Deák sándornak ítélte a szak-
mai zsűri. A mapei által 2015-ben alapított díj 
célja, hogy elismerje a kiemelkedő színvonalú 
munkát nyújtó építőipari szakemberek mun-
káját és javítsa társadalmi elfogadottságát. 

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ Artikulációk’18. kertész András kiállítása,  
 mész kós károly terem, 05. 04-ig
∙ munkák, alkotótársak, tanítványok. sala- 
 min ferenc kiállítása, pesti Vigadó, 05. 15-ig 
∙ Az Antal-lusztig-gyűjtemény legszebb 
 darabjai. moDem, Debrecen, 08. 26-ig
∙ Akik Budapestet építették 3.0. 
 Btm, 06. 24-ig
∙ Város-olvasatok, esztergom: épített kör- 
 nyezetünk fotós szemmel. A Bme urba 
 nisztika tanszék kiállítása. fugA, 05.14-ig 
∙ fiatal építészek és iparművészek kiállítása  
 a gim-házban. 
 gödöllői iparművészeti műhely, 06.24-ig
∙ gáldi Vinkó Andrea, magyarósi éva: etűdök. 
 Deák erika galéria, 05. 12-ig
∙ ferenczy Béni: utat nyitni a szabadsághoz. 
 ferenczy múzeum, szentendre, 06. 24-ig
∙ Albert ádám: minden a mienk! 
 kassák múzeum, 07. 01-ig
∙ Ata meséi. Ata kando gyermekfotói,  

 Deák17 galéria, 06. 02-ig
∙ „hiszünk a halál előtti életben” Válogatás  
 az irokéz gyűjtemény kortárs műveiből.  
 Veszprémi Várgaléria, 12. 31-ig
∙ minden nem látszik. türk péter (1943-
 2015) életműkiállítása, lumú, 06. 24-ig
∙ kibékülés. pannonhalmi főapátság 
 gyűjteménye, 11. 11-ig
∙ tektonika. gáyor tibor kiállítása
 Vintage galéria, 05. 11-ig
∙ pest, párizs, háztetők.
 rugógyár galéria, 15. 25-ig
∙ rewind. Várnai gyula hanginstallációi.
 moDem, Debrecen, 05. 27-ig
∙ „Azzal vagy egy, akit megragadsz”. 
 liezen-mayer sándor faust-illusztrációi. 
 magyar nemzeti galéria, 07. 29-ig

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

anglia
∙ Azzedine Alaïa: the couturier. Design  
 museum, london, 05. 10. – 10. 07.
∙ the future starts here. Victoria and 
 Albert museum, london, 05. 12-től
∙ Disappear here. 
 riBA, london, 05. 02. – 10. 07.

ausztria
∙ gustav peichl: 15 Buildings for his 90th. 
 mAk, Bécs, 08. 19-ig
∙ margherita spiluttini: showcase to the
  courtyard. AzW, Bécs, 06. 01-ig

Csehország
∙ oh mountains, oh mountains, oh mount-
 ains. contemporary architecture in the  
 czech and slovak mountains in the historical 
  and landscape context. 
 galerie jaroslava fragnera, prága, 05. 06-ig 

Dánia
∙ horison. utzon center, Aalborg, 09. 16-ig 

finnország
∙ the extraordinarily ordinary. the modern  
 building heritage in central finland, Alvar  
 Aalto museum, jyväskylä, 05. 20-ig

franciaország
∙ collection paysages. Arc en rêve – centre  
 d'Architecture, Bordeaux, 10. 01-ig
∙ Alvar Aalto: Architecte et designer. cité de  
 l'Architecture et du patrimoine – palais de  
 chaillot párizs, 06. 28-ig
∙ globes. Architecture & sciences explorent  
 le monde. cité de l'architecture et du 
 patrimoine, párizs, 03. 26-ig
∙ the art of pastel from Degas to redon.  
 petit palais, párizs, 04. 08-ig

Hollandia
∙ sound as city maker. ArcAm – Architectur 
 centrum Amsterdam, 06. 24-ig

Németország
∙ African mobilities: this is not a refugee  
 camp exhibition, Architekturmuseum der 
 tu münchen, 08. 19-ig
∙ Weimar. modellstadt der moderne? 
 Architekturmuseum tu Berlin, 05. 17-ig
∙ carl fieger: from the Bauhaus to the 
 Bauakademie. Bauhaus, Dessau, 10. 31-ig 
∙ All the World's a stage? 
 DAm, frankfurt, 05. 13-ig
∙ Architecture of storage. Deutsches 
 Architektur zentrum Berlin, 05. 18-ig

Norvégia
∙ house Viewing, national museum of Art  
 Architecture and Design, oslo, 11. 18-ig

olaszország
∙ zevi's architects. history and counter- 
 history of italian architecture 1944–2000.
 mAXXi, róma, 09. 16-ig

Usa
∙ secret cities: the Architecture and 
 planning of the manhattan project. 
 nBm, Washington, 05. 05 – 2019. 03. 03. 

PÁLYÁZATOK

év háza 2018 pályázat: május 18-ig nyújthat-
ják be munkáikat családi házak, kis társashá-
zak, illetve idén először középületek tervezői 
a 2018-as év háza pályázatra. A legrango-
sabb hazai, független, szakmai pályázaton 
a két kategória egyenként 500 000 ft fődíja 
mellett idén több különdíj is gazdára vár.
A pályaművek beadása: 2018. május 18. 
15:00. A pályaműveket elektronikusan a 
www.evhaza.hu weboldalon lehet benyújtani. 

feroviarilor park, kolozsvár: A nemzetközi 
pályázat célja, hogy lehetővé tegye kolozs-
vár jelentős méretű feroviarilor park nevű 
területének fenntartható megújítását, a város 
szövetébe történő beillesztését. 
A pályázat leadási határideje: 2018. május 23. 
Bővebb információ: https://www.oar.archi/
en/concursuri/project-competition-parcul-
feroviar-cluj-napoca

tervpályázat a nyíregyháza állatpark fej-
lesztése keretében: jégkorszak attrakció 
tárgyban olyan színvonalas koncepciótervek 
beérkezését várja a kiíró, amelyek a későbbi 
tervezési feladatok szakmai megalapozására, 
az igények előzetes tisztázására alkalmasak. 
cél, hogy az attrakció látogatóbarát, hosz-
szú távon is gazdaságosan üzemeltethető 
környezetet teremtsen, valamint szükséges 
figyelemmel lenni az egyetemes tervezés so-
rán az akadálymentesség megteremtésére 
is. A kivitelezés és eszközbeszerzés költ-
sége együttesen: 3.300.285.200,-ft. A mai 
igényeknek és előírásoknak megfelelő tervet 
nyílt, titkos tervpályázat útján kívánja a nyír-
egyháza megyei jogú Város önkormányzata 
kiválasztani.
A pályázat leadási határideje: 2018. június 18. 
hétfő 16.00 óra. Bővebb információ: http://
www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu

A szombathelyi szent márton lovas sport, 
hagyományőrző és rendezvényközpont 
megformálására kiírt pályázat célja a szoVA 
nonprofit zrt. tulajdonában álló ingatlan kiala-
kításának megvalósítása.
A pályázat leadási határideje: 2018. június 25. 
11 óra. Bővebb információ: http://tricsok.hu/
kozbeszerzes-dokumentacio

minden építés alapja pályázat: A Beton.hu ál-
tal immáron negyedszerre kiírt pályázat egyik 
fontos célkitűzése, hogy megismertesse 
nemcsak a szakmával, de a közvéleménnyel 
is azokat a köz- és lakóépületeket, üzemeket, 
telephelyeket és egyéb, kreatív megoldáso-
kat, amelyek esetében a tervezés és a meg-
valósítás során a központi elem a beton volt. 
A pályázat leadási határideje: 2018. június 30. 
Bővebb információ: http://beton.hu/palyazat/ 

____
hírek
news____



93

2018 / 02éPÍTéSZEK // ARcHITecTs

____
ÉpítÉszek

architects____

Dr. FiNTA jÓZSEF
építész

Diploma // Degree
1958 Bme építészmérnöki kar
1960 mész mesteriskola
2009 Bme DlA h. c.

válogatott munkák // Selected projects
mk&h irodaház, Budapest, 2011
kőérberek lakópark, 
Budapest, 2005
gyógy- és élményfürdő, 
esztergom, 2003
cardiovascularis centrum, 
Budapest, 2002
West end city center bevásárló-
központ, Budapest, 2000
millennium center, Budapest, 1997
orfk-Brfk székház, 
Budapest, 1996
Bank center, Budapest, 1995
grand hotel corvinus kempinski, 
Budapest 1990

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

ibis szálloda és iroda, 2009, 1. díj
Budapest szíve, Városháza, 2008
kormányzati negyed, 2007, ii. díj

Díjak // Awards 
1965, 1975 ybl díj
1970 állami Díj (megosztva)
1982 Budapest pro urbe díj
1996 kossuth díj
1997 köztársasági elnöki 
Aranyérem
1997 magyar művészetért díj
1998 stendl imre díj
2008 prima primissima díj

iroda // Office
finta stúdió
1055 Budapest, szent istván krt. 11.
+36 1 3743377
fintarch@fintastudio.hu

www.fintastudio.hu

SZABÓ TAMÁS jÁNOS
építész

Diploma // Degree
1994 Bme építészmérnöki kar
1998 mész mesteriskola

válogatott munkák // Selected projects
új Budapesti konferencia köz-
pont, 2015
nemzeti közszolgálati egyetem 
kollégiuma, 2014
nemzeti közszolgálati egyetem új 
oktatásiépülete, 2013
ge zenon konferencia és okta-
tási központ, 2011
k&h bankcsoport székháza, 
Budapest, 2011
Debrecen fórum kulturális és 
bevásárló központ (Dr. finta 
józseffel), 2009
új vásárcsarnok, Debrecen, 2008
háromlakásos lakóház, Buda-
pest, 2005

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Városháza fórum, Budapest, 
2008 – kiemelt megvétel
kormányzati negyed, 2007 (Dr. 
finta józseffel, Dóczé péterrel) 
– 2. díj
szombathely, BDf főiskolai 
könyvtár, 2004 – 3. díj
sote fogorvosi kar épülete, 
Budapest, 2003 – megvétel

Díjak // Awards 
2012 saint-gobain trófea, 2. 
helyezés
2013 fiABci különdíj
2013 építőipari nívódíj
2013 Aluta különdíj

iroda // Office
finta stúdió
1055 Budapest, szent istván krt. 11.
+36 1 3743377
fintarch@fintastudio.hu

www.fintastudio.hu

KULCSÁr ZOLTÁN
építész

Diploma // Degree
1990 Bme építészkar, diploma
2000 vezető tervezői minősítés
2012 belsőépítész tervezői 
minősítés

válogatott munkák // Selected projects
hell energy kft irodaház, szik-
szó (tervezés alatt)
millennium gardens irodaház, 
Budapest (tervezés alatt)
Budapart offices ’A’ épület, 
Budapest (tervezés alatt)
nemzeti közszolgálati egyetem 
kollégiumának belsőépítészete, 
Budapest, 2015
Abacus konferencia szálló, 
herceghalom, 2009
eiffel téri irodaház, Budapest, 
2009
icecenter  jégkorongcsarnok és 
szálloda, Budapest, 2002

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

győri ítélőtábla és fellebbviteli 
főügyészség, 2004, 3. díj 
Vidékfejlesztési központ, Debre-
cen,2000, 3. díj

Díjak // Awards 
1990 Vállalkozói építőiparért 
Alapítvány pályázata, 1. díj
2000 európai szállodatervezési 
díj, legjobb építészeti terv (társ-
tervezőként)

iroda // Office
finta stúdió
1055 Budapest, szent istván krt. 11.
+36 1 3743377
fintarch@fintastudio.hu

www.fintastudio.hu

BErECZ TAMÁS
építész

Diploma // Degree
1995 Debreceni ybl miklós mű-
szaki főiskola magasépítő szak
2000 Bme építészmérnöki kar
2002–2004 építész mester egylet
mesteriskola XVii. ciklus
2007–2010 Bme építészeti 
Doktori iskola

oktatói tevékenység //Teaching activity
2010– Bme középülettervezési 
tanszék, meghívott oktatóként

válogatott munkák // Selected projects
hygge rendezvényközpont, Bálna 
Budapest, 2016 (katók edittel)
Bozsik stadion belsőépítészete, 
2015 (Batári Attilával)
Vizafogói tours-i szent márton 
plébánia-templom átalakítása 
és bővítése, 2014–2017 (Batári 
Attilával)
montázs szépségszalon, Buda-
pest, 2014 (Batári Attilával)
családi ház, göd, 2012
speciálterv irodaház, 2007 
(katók edittel)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

salgótarján, fő tér építészeti 
és kertészeti kialakítása, 2002 
megvétel (Bulcsu tamással, 
katók edittel)
német közösségi ház Budake-
szin, tervpályázat, 2001, 1. díj 
(Bulcsu tamással, katók edittel)

Díjak // Awards 
1995 országos főiskolai Diplomadíj
2000 éte Diplomadíj
2017 “minden építés Alapja”
betonépítészet pályázat 1. díj

iroda // Office
B+B műterem
1132 Budapest, Visegrádi u. 51./a
bbmuterem@gmail.com
https://www.facebook.com/
BBműterem/

BATÁri ATTiLA
építész

Diploma // Degree
2005 Bme építészmérnöki kar
2005–2008 Bme építészmérnöki 
kar, középülettervezési tanszék, 
DlA képzés

oktatói tevékenység //Teaching activity
2008– Bme építészmérnöki kar 
középülettervezési tanszék
2011– Bme építészmérnöki kar 
lakóépülettervezési tanszék
2014–2015 Debreceni egyetem 
építészmérnöki tanszék

válogatott munkák // Selected projects
2016 hagyományok háza, 
Budai Vigadó,kézműves műhely, 
könyvtár, iroda terek
belsőépítészete
2017 Vizafogói tours-i szent már-
ton plébánia (Berecz tamással)
2015 Bozsik stadion belsőépíté-
szete (Berecz tamással)
2012 családi ház, nagykovácsi
2010 origo filmstúdió belsőépí-
tészete, Budapest

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

családi villa Budapest, remete-
hegy, 2012, 1. díj
magyar nemzeti galéria, DlA 
ötletpályázat, 2010, 1. díj

Díjak // Awards 
2007 Budapest építészeti nívódíj
2008 the european hotel 
Design Awards in the Best Archi-
tecture, newbuild category
2008 pro Architektura díj
2010 év háza pályázat, magyar 
építész kamara különdíja

iroda // Office
B+B műterem
1132 Budapest, Visegrádi utca 
51./a
bbmuterem@gmail.com
https://www.facebook.com/
BBműterem/
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CSÓKA BALÁZS
építész

Diploma // Degree
2005 Bme építészmérnöki kar
2009–14  kós károly egyesülés 
Vándoriskolája
2015–  pte Breuer marcell Dok-
tori iskola, DlA képzés

válogatott munkák // Selected projects
árpád-hegyi villa
Budakeszi családi ház
pilis vályogház bővítése

Ösztöndíjak // Scholarships
2001 leuven, Belgium
2002 le havre, franciaország – 
ötletpályázat a kikötő átépítésére
2002–2003 universidad de Valla-
dolid, spanyolország

iroda // Office
1024 Budapest kecske u. 25.
30 437 5291
csokabalazs@gmail.com

csokabalazs.blogstar.hu

SZErDAHELYi LÁSZLÓ
építész

Diploma // Degree
1987 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
Danubius i-ii-iii-iV irodaházak, 
Budapest
ramiris irodaház, Budapest
átrium park irodaház, Budapest
corvinus egyetem, Budapest 
(Dr. oláh zoltánnal és lázár 
Antal DlA-val)
philip morris székház, Budapest
polár center irodaház, Budapest
oxygen Wellness központ i-ii-iii., 
Budapest
hegyvidék központ, Budapest

Díjak // Awards 
2008 construction & investment 
journal (cij) 1. díja
2009, 2010 építőipari nívódíj

iroda // Office
Aspectus Architect zrt.
1095 Budapest, máriássy utca 7.
+36 1 4514794
+36 20 9425025
szerdahelyi@aspe.hu

www.aspe.hu

ANTHONY gALL
építész

Diploma // Degree
2005 Bme phD fokozat
1992 university of Queensland,
Bachelor of Architecture
1987 university of Queensland, 
Bachelor of Design studies

oktatói tevékenység // Teaching activity
1999-2003, 2012- szie ybl 
miklós építéstudományi kar
2004-07 university of Queens-
land, építészeti tanszék
1991-92 Queensland university 
of technology, képzőművészeti 
tanszék

válogatott munkák // Selected projects
f.á.n.k elefántház, pálmaház és 
Akvárium rekonstrukció, 2004
gyilkos tó, szent kristóf 
kápolna, 2001
lőcsei szőlőbirtok Borászati 
üzem, erdőbénye, 2006
hangvilla, Veszprém, 2013

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

mozgásjavító iskola és Diákott-
hon, Budapest, 2004 – 1. díj 
Budapest szíve pályázat, 2006 
– megvétel
A nemzet Borászata – tokaj

Díjak // Awards 
2018 ybl miklós díj
2014 magyar művészetért díj
2010 média építészeti Díja – 
közönségdíj
2009 icomos díj 
2007 A műemlékvédelemért 
forster gyula emlékérem
2007 pro Architectura díj
2004, 2007 magyar építőipari 
nívódíj
2001 europa nostra díj
1994 kós károly díj

iroda // Office
gall és társai építésziroda

PLÁjEr jÁNOS
építész

Diploma // Degree
1988 Bme építészmérnöki kar 

oktatói tevékenység // Teaching activity
1989–2001 Bme építészmérnöki 
kar, meghívott oktató

válogatott munkák // Selected projects
2015 Bozsik stadion, Budapest
2011 AuDi autógyár (bővítés), győr
2006 Bécsi corner irodaház, 
Budapest
2005 paskál lakópark, Budapest
2002 endrődi sándor utca 3 
lakásos luxus társasház
1998 volt hungarotex székház 
(átépítés), Budapest

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Bács-kiskun megye temetői 
létesítmények – 2. díj
győri új köztemető és 
ravatalozó – 2. díj
székesfehérvár sport 
szálloda – 1. díj
europa hotel business center és
üdülőnegyed – 2. díj
sopron, egyetemi és Városi 
könyvtár – 1. díj

Díjak // Awards 
2000 fiABci ingatlanfejlesztési díj
2005 pro Architectura díj 
2010 fiABci magyar ingatlan 
szövetség különdíja
2011 fiABci prix de excellence 
díj heritage kategória

iroda // Office
óbuda építész stúdió kft.
1033 Budapest, hévízi út 3/A.
+36 1 439 0504/182
+36 30 288 4182
plajer.janos@obudastudio.hu

www.obudagroup.hu

SZABÓ LEVENTE 
építész

Diploma // Degree
1999 Bme középülettervezési 
tanszék

oktatói tevékenység // Teaching activity
2008– éme mesteriskola
2001– Bme középülettervezési 
tanszék

válogatott munkák // Selected projects
uri utca, régi Városháza épületé-
nek rekonstrukciója (építés alatt), 
Budapest, 2016
Várkerület revitalizációja, 
sopron, 2015
trefort-kert, az elte Btk ii. világhá-
borús emlékműve, Budapest, 2014
móricz zsigmond körtéri gomba 
revitalizációja, Budapest, 2014
Bme sportközpont, Budapest, 2012
népliget center irodaház,
Budapest, 2008
kétlakásos ház, göd, 2005

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Bárány uszoda felújítása, eger, 
2011– megosztott iii. díj
Várkerület revitalizációja, sopron, 
2009 – ii. díj
móricz zsigmond körtéri gomba
pályázat, 2009 – megosztott i. díj

Díjak // Awards 
2016 icomos-díj
2015 piranesi Award – dicséret
2015 Bék nívódíj
2015 média építészeti Díja – 
zsűri különdíja
2012 pro Architectura újbuda Díj
2010 pro Architectura-díj
2001 mé építészetkritikai pályá-
zat – i. díj
1999 mész-éte diplomadíj

iroda // Office
hetedik műterem kft.
szabo@hetedik.hu

www.hetedik.hu
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rÁSKAi PéTEr
építész

Diploma // Degree
1978 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
szentlélek templom, győr
evangélikus szeretetház-üdülő 
bővítés, sopron
új köztemető, mosonmagyaróvár 
mkB Bank, sopron
új köztemető, győr
általános iskola és Vendéglátó-
ipari szakközépiskola felújítás, 
sopron
kiktrade center, hotel ibis 
(ráskai Balázzsal), győr
hotel famulus, győr

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

győri nemzeti színház re-
konstrukciója, 2004 – kiemelt 
megvétel (takács zoltánnal, 
tarján Andreával, écsi zoltánnal, 
németh Arnolddal)
győri új köztemető létesít-
ményei, 1989 – 1. díj (sándor 
jánossal, tutervai mátyással)

iroda // Office
comfort tervező kft.
9021 győr, Arany j. u. 28-32.
96/318-366
30/9565-079
comfort@comfortplan.hu

www.comfortplan.hu

FUNK BOgDÁN
építész

Diploma // Degree
2010 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
2015 nyaraló, fidaz 
(gross-rüegg Architekten)
2014 postai logisztikai központ, 
zillis (iseppi-kurath)
2011 általános iskola, 
székesfehérvár (radius B+s)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

2017 székesfehérvár történeti 
központja – kiemelt elismerés 
2016 evezőspálya céltornya 
– kiemelt elismerés
2015 művészeti központ, 
zebegény – 1. díj 

Díjak // Awards 
2016 média építészeti Díja, 
közönségdíj
2010 Diplomadíj, építés fejlődé-
séért Alapítvány – 2. díj 

iroda // Office
gross-rüegg Architekten

www.gross-rueegg.ch

NUSSZEr DiÁNA
építész

Diploma // Degree
2015 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
2018 keg sörművház (szerzőtár-
sak: gaul cicelle, molnár Bianka, 
Varga András)
2016 newill Akadémia óvoda és 
általános iskola, koforidua, ghána 
(szerzőtársak: funk Bogdán, 
cserháti csinszka, németh ro-
land, szelecsényi Balázs, Vadász 
orsolya)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

2017 józsef Attila-lakótelep meg-
újítása – megvétel (szerzőtársak: 
gaul cicelle, molnár Bianka, 
Varga András)
2016 csepel, kossuth lajos utcai 
üzletközpont arculat és design 
váltása – ii. díj (szerzőtársak: 
molnár Bianka, Varga András)
2016 miskolc, egykori leány-
kollégium fejlesztése – iii. díj 
(szerzőtársak: gaul cicelle, 
johannes martin, molnár Bianka, 
Varga András)

Díjak // Awards 
2013 tDk identitás és kultúra 
szekció, i. díj (szerzőtárs: molnár 
Bianka)
2014 campus hungary ösztöndíj
2016 média építészeti Díja, 
közönségdíj

iroda // Office
radius B+s kft.

www.radiusbs.hu

SZELECSéNYi BALÁZS
építész

Diploma // Degree
2015 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
solar Decathlon europe 
tanpo napiskola, himalája 
társasház, Budapest

Díjak // Awards 
2016 média építészeti Díja – 
közönségdíj
2012 solar Decathlon europe 
– 3 díj és 3 különdíj
2012 junior príma Díj

iroda // Office
szeloe@gmail.com

NéMETH rOLAND
építész

Diploma // Degree
2012 Bme építészkar 

válogatott munkák // Selected projects
2015 Waterhubs.org moduláris 
vízkezelő központok, Délkelet-ázsia
2015 átépítési tervek, shenzhen, 
kína
2014 Astana eXpo vízkezelő 
pavilon, kazahsztán
2013 rákos patak rehabilitációja
2013 hidropóniás farm, konings-
hoeven, hollandia
2012 Belvárosi biogáz üzem, Bp 

Díjak // Awards 
2016 média építészeti Díja 
közönségdíj

iroda // Office
roland.nemeth@tectobio.com

www.tectobio.com

VADÁSZ OrSOLYA
építész

Diploma // Degree
2002 Bme építésznmérnöki kar

Díjak // Awards 
2014 Architizer A+Awards
zsűri és közönség díj
2016 média építészeti Díja

válogatott munkák // Selected projects
Das nest hostel, Budapest
Berlin store férfi ruhabolt, 
Budapest
metro 4 fővám téri állomás, 
Budapest
metro 4 gellért téri állomás, 
Budapest

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Bodo city hall, megvétel
mome campus terve, 3. díj
óvoda, törökbálint, 2. díj

iroda // Office
sporaarchitects építésziroda
1061 Budapest, székely mihály u. 8.



régi-új magyar építőművészet 

 Bagi BOrBáLa építész. 2013-ban szerzett diplomát a BME építészkarán, 

azóta egy tervezőirodában dolgozik, emellett külsős oktató a BME-n. Több or-

szágban szerzett szakmai tapasztalatot, tanult Madridban, dolgozott rómában, 

gdanksban, önkéntesként részt vett a zanglai (Himalája) szociális építkezésen. 

 BeLiczay zsuzsa bölcsész, 2003–2008 között a Magyar építőművészet 

szerkesztője, 2009-től hírügynökségi munkatárs. Német nyelvből számos szak-

fordítása jelent meg az Utóiratban, lapunk rendszeres szerzője, jelenleg sza-

badúszó újságíró-szerkesztő.

 Berecz tamás építész. 2000-ben szerzett diplomát a BME építészkarán, 

2002–2004 között elvégezte az építész Mester Egylet Mesteriskolájának XVii. cik-

lusát, 2007–2010 között a BME építészeti Doktori iskoláját. 2004-ben feleségével, 

Katók Edittel megalapította a 2SL Stúdiót. 2010-től meghívott oktató a BME Köz-

épülettervezési Tanszékén. 2013-ban Batári Attilával létrehozta a B+B Műtermet. 

 BOtzHeim BáLint építész, kutató. Szakterülete: digitális építészet, parametri-

kus paradigma. 2007-től a Kapy és társai Kft. partnere. Közös pályázatokat készí-

tett Kapy jenővel (Szervita tér 2006, Pécsi Koncert Központ – PKK 2007). Önálló 

munkái: Vác csillagvizsgáló torony 2007; Art-Universitas Pályázat szoborterv, i. díj, 

2008, Sopron. Kutatási területe: kiber-építészet. 2009-től a Magyar építőművé-

szet szerkesztője. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett MA fokozatot. 

 BüKKÖsi raymOnD LóránD felelős vezető tervező, építőmérnök, az ArC-S 

Engineering & Design Kft. ügyvezetője. 2009-ben diplomázott a BME építőmérnö-

ki Karán. Teljes jogosultsággal rendelkezik geotechnikai, hídszerkezeti, magas-, és 

mélyépítési tervezésben. 2016-tól a SZiE-MMTDi hallgatója, kutatási témája: „Sza-

bad formájú acélszerkezeti építészet térformától a megvalósításig.” Legfontosabb 

munkái: Tiszaújvárosi üzem bővítése 2013 és 2016, Magyar innováció Háza kortárs 

acél és üvegszerkezetű kupola 2017, Volgográd Hidrogén előállító üzem 2012. jelen-

leg az Európában egyedülálló Pannon Park Projekt felelős generál statikus tervezője. 

Munkáját 2017-ben ConSteel acélszerkezeti nívódíjjal ismerték el.

 csOntó sánDOr újságíró, szerkesztő népművelő (BDTF), művelődéstörténész 

(ELTE), a Budapest folyóirat állandó munkatársa. Számos várostörténeti cikket pub-

likált lapokban és tanulmányai jelentek meg Budapesttel foglalkozó könyvekben, 

kiadványokban.

 FunK BOgDán építész. 2010-ben diplomadíjjal végzett a BME építészkarán. 

Több országos tervpályázaton kiemelt elismerést nyert, 2016-ban a ghánai Newill 

Akadémia tervével többedmagával elnyerte a Média építészeti Díj Közönségdíját. 

jelenleg egy svájci tervezőirodában dolgozik.

 gÖtz eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán magyar-

történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több napilapban 

és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 1997 óta a Magyar 

építőművészet olvasószerkesztője. 2007–2012 között a www.kultura.hu szerzője, 

2009–2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára.

 OKrutay miKLós építész BME (1991), műemlékvédelmi posztgraduális tanul-

mányok Université Libre de Bruxelles (1994–1995), BME (2002–2004). építészeti kri-

tikái, tanulmányai 1992 óta jelennek meg különböző folyóiratokban, 2001-től publikál 

rendszeresen a Magyar építőművészetben.

 páLinKás eDit művészettörténész, közgazdász. Az ELTE Művészettörténeti in-

tézetében szerzett diplomát 2009-ben. Fő érdeklődési területe a színházépítészet 

és az akusztika. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2012-ben szerzett közgazdasági 

diplomát. Több hazai és nemzetközi kulturális rendezvény szervezője, résztvevője. 

2009–2011 között, majd 2013-tól a Magyar építőművészet szerkesztője.

 sOmOgyi Krisztina vizuális intelligencia kutató, 20 éve foglalkozik építészettel 

és vizuális kommunikációval. Kiállításokat szervez, televíziós műsorokat készít,  írásai 

a fontosabb hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg. Cságoly Ferencről írott 

monográfiája 2004-ben, Balázs Mihályról írott könyve 2006-ban jelent meg. Építészet 

és lélek címmel építészeti portréfilm sorozata 2006 őszén indult. Szerkesztője volt 

a pécsi EKF beruházásokat követő és értelmező KÖZ_TÉR_KÖZ címmel megjelent 

albumnak, amelyet a DDéK felkérésére készített. 2010-2011-ben a University of the 

Arts London design és építészet kritika kurzusát végezte el sikerrel. Tanulmányában, 

az építészeti kritika új  nézőpontjainak meghatározásával foglalkozik, így a hétköz-

napok felől történő, értelmező olvasatok szükségessége mellett érvel. 2011 szept-

emberétől a BME építészmérnöki karának DLA képzésén a vizuális kommunikáció 

témakörében felkért előadó.

 szaBó Levente DLA, Ybl Miklós- és kétszeres Pro Architectura-díjas építész. 

1999-ben diplomázott a BME Középülettervezési Tanszékén, 2007-től ugyanitt fő-

állású oktató, jelenleg egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes. Elvégezte az éME 

Mesteriskola XViii. ciklusát, később annak mestere. 2008-ban védte meg DLA fo-

kozatát, 2017-ben habilitált. A Hetedik Műterem Kft. ügyvezetőjeként többek között 

műemléképületek, középületek, közterek és emlékhelyek tervezője. 2012 és 2015 

között az MTA Bolyai jános Kutatási Ösztöndíjasa, 2015-ben jelent meg monográ-

fiája Bán Ferenc építészete címmel.

 szegő gyÖrgy építészmérnök (BME, 1972), belsőépítész (iMF, 1976), DLA 

(1999). 1972-73 BUVÁTi, 1979-88 a Csiky gergely Színház díszlet-jelmeztervezője. 

1982 a BiTEF fődíjas Marat halála tervezője. Az újvidéki Szcenográfiai Triennálé 

Ezüst-díjasa (1983). 1989-2001 között látványtervezést (MKE), ill. 1998-2003 között 

műtörténetet (OrZSE) oktat. 1987 MTA Soros-, 1990 Eötvös-, 1998 Széchenyi-ösz-

töndíjas. 1992 greg Lynn ösztöndíjasa / F. Meritis, Univ. Amszterdam). jászai-díj 

(1995), Dercsényi díj (1999), érdemes művész (2002). 1983-tól publikál szakcikkeket 

és könyveket a vizuális kultúra területén. építészeti, művészeti kiállítások kurátora/

tervezője (Építészeti Tendenciák 1981, Baumhorn Lipót építész, 1997, Diaszpóra 

és művészet 1999, 7. Velencei építészeti Biennálé 2000, Álmok Álmodói/Millenáris 

Park 2001, 100 % kreativitás, I. Építészeti nemzeti szalon/Műcsarnok, 2014). 1997-

től a Mé szerk. biz. tag, 2001-től főszerkesztő. Az Utóirat melléklet alapító-szer-

kesztője. 2014-ben Ybl díjat, 2016-ban Kiváló Művész elismerést, 2017-ben Ezüst 

Ácsceruza díjat kapott. 2014-től a Műcsarnok művészeti vezetője.

 szÖvényi anna építészmérnök. 2004-ben diplomázott a BME építészka-

rán, Hauszmann diplomadíjasként. diplomamunkájával Kőszeg városa 2005-

ben európai uniós interreg iiiA pályázatot nyert. 2015-ben DLA fokozatot 

szerzett a BME Urbanisztika Tanszékén. 2008-tól a BCE Tájépítész Karán 

tanársegéd, 2000-től a gipszlak építésziroda tervezője.

____
szerzők
authors____



2018-ban a régi-új Magyar Építőművészet folyóirat évi 6 lapszámmal, kéthavonta jelenik meg, minden 
számban UTÓIRAT elméleti melléklettel.
A 2018-ban megjelenő 6 lapszám előfizetési díja változatlanul 8.700 ft. 
egy lapszám ára: 1.580 ft  

ELŐfiZETÉSi 
fELhÍVáS 
2018
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CsúCsteChnológia 
a kivitelezés támogatásában

Magyarországi forgalmazója a GRAPHISOFT

A különböző szakágak közötti megbízható és 
folyamatvezérelt ütközésvizsgálat a kivitelező 
és építőipari beruházó cégek számára komoly 
hatékonyságnövelést és jelentős költségcsök-
kenést eredményez. A Solibri Model Checker 
a világ egyik legfejlettebb, platformfüggetlen 
megoldása.

A Solibri ütközésvizsgáló, modell megfeleltetési, 

valamint kivitelezés-követő megoldásai 

szolgáltatásként is elérhetőek.

RégI-új mAgyAR épíTőművészeT // hUngaRIan aRChITeCTURe  |  2018 / 02
KöZSZolGálATi EGYETEM, oKTATáSi ÉPülET / national university of Public service, training building, BudAPEST – FinTA JóZSEF, 
Szabó TamáS JánoS, KulcSár zolTán • TourS-i SzenT márTon PlébániaTemPlom / st Martin of tours ParisH cHurcH, BudAPEST  
– berecz TamáS, baTári aTTila • clarK HoTel, budaPeST – anTHony Gall • ibiS STyleS airPorT HoTel, FeriHeGy – SzerdaHelyi láSzló 
• TVe SPorTTeleP / tve sPorts centre, óbuda – PláJer JánoS • liPcSei KönyVVáSár 2018 maGyar PaVilon / leiPzig book fair 2018, Hungarian 
Pavilion – Szabó leVenTe • műemléKi maGTár reKonSTruKcióJa / reconstruction of a Historic granary, budaJenő – cSóKa balázS • eVan-
GÉliKuS óVodA / lutHeran kindergarten, Győr – ráSKai PéTer • óVodaéPüleT / kindergarten, niederolanG – Feld72 • SzociáliS iSKola  
/ Social ScHool, GHana – FunK boGdán, SzelecSényi balázS, VadáSz orSolya, nuSSzer diána, cSerHáTi cSinSzKa, némeTH roland 
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