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A Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek lipót-

városi, Honvéd utcai lakóház tervei az 1926-ban meg-

hirdetett építészeti tervpályázat során születtek. Györgyi 

Dénes pályázati munkáját nem díjazták, mert eltért az 

eredeti kiírástól, és külön, szabadon álló épületben he-

lyezte el az alállomás-transzformátorházat. Javaslata az 

Egy budapesti számára a Markó utca neve 
nem cseng hívogatóan, hiszen itt van a bör-
tön és a bíróság. Holott a névadója, idősebb 
Markó Károly festő neve mint a tájképfestészet 
megteremtője vonult be a magyar művészet 
történetébe. Korának semmilyen festészeti 
irányzata nem térítette el a maga által választott 
festői úttól. Művészete a 17. és 18. századi 
heroikus történelmi festészetére épül, tájképei 
egy idilli hangulatú, klasszikus kultúrát, egyfajta 
sohasemvolt aranykort idéznek meg.

épületet önállóan a Markó utcavonalára telepítette, és ezt a zsűri mint megvalósítandó 

gondolatot elfogadta, így a pályázaton első díjat nyert román Ernővel együtt kaptak 

megbízást a tervezésre.

Az épületegyüttes nyerstégla homlokzata játékos tagoltságával, a többszintes ab-

lakokkal és erőteljes tégla rizalitokkal az amerikai ipari épületekre emlékezett. 1931-re 

épült fel, és a lakóház homlokzati kőfaragványában található római számok is ennyit 

mutatnak. Az elektromos alállomás 1990-ben megszűnt, bár a házban a mai napig 

van ELMÜ helyiség és jelenlét. Az együttes országos műemléki védelem alatt áll, de 

trafóháznak új funkciókat találtak ki és többször is átépítették. A Közti Zrt. munkatársai 

(Várady Tibor, Györgyi Zoltán építészek és Székely Zsuzsanna belsőépítész) 1992-ben 

már áttervezték a házat az Általános Értékforgalmi Bank bankfiókja számára, a földszin-

ten még ott vannak a bérelhető trezorok és a bank páncélterme. Az új belső szinteket, 

emeleteket is ekkor alakították ki, így közel 2600 m² bérelhető iroda terület jött létre. 

A bank központja és egy fiókja 2006-ig működött itt.

A legutóbbi átalakítás 1997-ben zajlott, amikor üvegezett lépcsőházat és tetősíkú 

ablakokat kapott épület. Az ingatlant 2014 novemberében vette meg a Bonemo Kft. 

és indította el a Markó Irodák 9 elnevezésű projektet. A mostani felújítás során pótol-

ták a homlokzat hiányzó tégláit, letisztították a felületeket, a fém- és kőelemeket, a 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! nagyban



73

2018 / 04TÉMA // THEME

——
GeneráLterveZés, építésZeti és BeLsőépítésZet terveZés // 
GenerAL, ArcHitecturAL And interior desiGn:

dpi desiGn kft.
építésZek // ArcHitects:

pintér tAmáAs, domBi mikLós
építésZ munkAtárs // feLLow ArcHitect: 

oLáH GerGeLy
épüLetsZerkeZetek // ArcHitecturAL enGineerinG: 

frt rAsZter építésZirodA kft. reiscH ricHárd
tArtósZerkeZet // structure:

sZántó LásZLó, csomor veronikA – exon 2000 kft.
épLetGépésZet // HvAc:

kALmár ZoLtán, mottL tAmás, mAkáry csABA – AGorex kft.
épüLetviLLAmossáG // eLectricAL enGineerinG:

BArtHA ricHárd, piAtkó tAmás – AGorex kft.
tűZvédeLem // fire protection:

dr. csiZmAdiA ZoLtán – viGiLo kft.
kÖrnyeZetvédeLem // environment protection:

kiss LeiZer GéZA károLy
meGBíZó // cLient:

Bonemo kft.
——

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz kell

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben



74

rÉGI-úJ magyar építőművészet 

homlokzati falak belső oldalán hőszigetelés készült. Az 

eredeti belső, húzott karú műkő lépcsőt és íves acélcső 

korlátját is felújították.

Így lett belőle mostanra elegáns belvárosi irodaház, 

megőrizve az eredeti téglahomlokzatokat, a kőpárkányt, 

a több emeletes nyílászárókat és kiugrásokat, az art 

deco homlokzati díszítőelemeket, a szobrokat és kőfa-

ragványokat (eredetileg Mátray Lajos és Ohmann Béla 

művei), sőt ezeket szépen fel is újították. Gyakorlatilag 

a földszint és a mezzanin szint készült el, elegáns elő-

csarnok, üvegezett tárgyalók, illetve egy bemutató szint 

teljes irodatere.

Az irodákban a magas minőségű, divatos, látszó 

épületgépészeti rendszerek csatlakozási pontjai ki-

épültek a leendő bérlők számára, a belső falak, illetve a 

fal- és padló burkolatok még hiányoznak, ezeket a maj-

dani bérlők igényei fogják meghatározni. A gazdaságos 

üzemeltetést energiatakarékos gépészeti megoldások, 

például hőszivattyús, magas hatásfokú hővisszanyerés-

sel működő épületgépészeti rendszerek biztosítják. A 

gépészeti, épületvillamossági és informatikai előkészí-

tések megtörténtek, de a  tényleges bérlői igényeknek 

megfelelő kiépítés még várat magára. Jelenleg folynak 

a tárgyalások, és ha sikeresen zárulnak csak egyetlen 

bérlője lesz az épületnek, így egységesebb belső építé-

szet és belsőépítészet jöhet létre.

A kőburkolatos udvaron parkolóhelyek vannak, de 

kiépítettek egy elektromos gyorstöltő állomást és a 

gyalogos bejáratok egyike akadálymentes megközelí-

tést is lehetővé tesz. A tetőteraszokról jó kilátás nyílik 

a belvárosi tetőkre, és a dohányosok számára is kiváló 

lehetőséget és menedéket nyújt, illetve szépen elrej-

tették a szellőzés különféle kifúvó és beszívó rácsait. 

Összességében szép munka, méltán versenyez az Év 

Irodája címért Az Év új Ingatlanfejlesztése kategóriá-

ban. De egyelőre még várja leendő bérlőit, és a teljes 

befejezést.
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MeSMeriziNG TrANSFOrMer HOuSe reWireD
maRKó stReet, Budapest

The designs of the dwelling-houses in Honvéd street 

(Lipótváros area) by the Municipal Electric Works of Bu-

dapest were made for an architectural tender published 

in 1926. The raw brick facade of the complex with its 

playful articulation, the multilevel windows, and powerful 

brick projections evoke designs of American industrial 

buildings. The electric subplant ceased to operate here 

in 1990, but the company still has its own rooms and 

presence in the building today. The complex is a nation-

ally protected historic building but the transformer house 

has received new functions and has been rebuilt several 

times. The most recent remodelling took place in 1997 

when the glazed staircase was built and the windows on 

the roof plane were installed. The reconstruction started 

in 2014 and completed by now involved the replacement 

of the missing bricks on the facade, cleansing the surfac-

es, the metal and stone components, and the insulation 

to line the interior walls of the facades. The original interi-

or staircase with a stretched flight made of artificial stone 

and the arched steel tube railings were also renewed. The 

result is an elegant downtown office block preserving the 

original brick facade, the stone cornices, the multilevel 

openings and projections, the art deco style ornamen-

tations gracing the facades, the sculptures and stone 

carvings, that have been restored to their original glory. 
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