
régi-új magyar építőművészet 

HÍrEK

nagy csaba, potzner ferenc és tokár 
györgy a magyar építészet és építőművé-
szet kategóriájában kapott prima primissima 
jelölést.

a robert gutowski architects 3. helyezett 
jekatyerinburgban a szverdlovszki Építés-
ügyi és infrastruktúrafejlesztési Minisztérium 
által az állami akadémiai Filharmonikusok új 
koncerttermére kiírt nemzetközi tervpályáza-
ton. az 1600 fős koncertterem és a 350 fő 
befogadására alkalmas kamaraterem akusz-
tikai kialakítása az arató akusztikai kft. és a 
dán gade & Mortensen akustik a/s közre-
működésével készült. a gutowski robert 
által vezetett csapat pályázati tervében egy 
világszínvonalú hangversenyterem létrehozá-
sát célozta meg, mely pragmatikus épített és 
városi környezetével, pulzáló közösségi prog-
ramjaival szervesen integrálódik a város kultu-
rális életébe. az alkotóközösség az elismerést 
a magyar építész- és mérnöktársadalom si-
kerének is tartja. a terveket gutowski robert, 
anders chr. gade phd, arató Éva, kovács 
hunor lászló, szokolay Béla ákos, dely-
steindl Barnabás, Bollók gáspár, korcsák 
jeliszej, kovács apor, Balogh zsombor, Borsi 
gergely, hallur johannessen, thomas Bart-
hold és Budavári attila készítették. az 1. díjat 
a brit zaha hadid architects hozta el, mögötte 
a római székhelyű alvisi kirimoto végzett. a 
tervpályázat zsűrije az Építésügyi Miniszté-
rium szakembereiből, építészekből, neves 
karmesterekből és a filharmonikus zenekar 
képviselőiből állt. az eredmény kihirdetésével 
egyidejűleg a város vezetése jelezte, még nem 
döntötték el, hogy az első három helyezett 
tervei közül végül melyik terv valósulhat meg. 

lezárult az Új Közlekedési múzeum nem-
zetközi tervpályázatának előminősítési sza-
kasza: a 11 meghívott építésziroda mellett 
négy újabb pályázó kapott lehetőséget a 
megmérettetésen való részvételre. az Északi 
járműjavító területén megvalósuló, nagysza-
bású kulturális fejlesztésre kiírt pályázat világ-
szerte nagy érdeklődést váltott ki, összesen 
90 érvényes részvételi jelentkezés érkezett. 
a múzeum a pályázat kiírását megelőzően 
tizenegy neves hazai és világhírű külföldi épí-
tészirodát kért fel a részvételre. a fennmaradó 
négy helyre bármely tervező jelentkezhetett, 
aki teljesítette ugyanezen szakmai kritériumo-
kat. a világ minden tájáról és Magyarországról 
beérkezett 90 érvényes részvételi jelentkezés 
közül az előminősítési szakasz végén a mú-
zeum négy sikeres jelentkezőt választott ki – 
a beadott referenciák rangsorolása alapján –, 

akik csatlakozhatnak a tervezési szakaszba 
bejutó tizenegy meghívotthoz. a nemzetközi 
tervpályázat eredményhirdetése 2019 első 
negyedévében várható.

DÍjAK

ina 2018-as Év háza díjat családi ház és 
lakóépületek kategóriában Kovács D. Bar-
nabás építész vehette át dörgicsére tervezett 
nyaralóépületéért, míg középület kategóriában 
Berecz tamás és Batári attila vizafogói 
tours-i szent Márton plébániatemplomának 
rekonstrukciója nyert.

a Mesteriskola és a MÉsz 2005-ben közösen 
alapított szendrői jenő díjat idén fábián gá-
bor és fajcsák Dénes (arkt építész stú-
dió) vehették át építészeti munkásságukért és 
közösségszervező tevékenységükért.

a Magyar Építész kamara és a Magyar Épí-
tészek szövetsége által meghirdetett diplom-
adíj pályázatra az idén 92 pályamű érkezett. 
diplomadíjat kapott: lakner lóránd lászló, 
Kelemen edmond istván, ungerhofer Dá-
niel, Breuer-lábady anna, Juhász Haj-
nalka, magyari andrea, zsíros renáta, 
zrena zoltán. a graphisoft támogatásával 
építész fődíjat mészáros mónika nyerte el. 

Magyar Formatervezési díjat nyert az iglói-
nagy péter és nagy ádám által tervezett 
WiWe ekg-készülék. terv kategóriában cso-
ma sarolta és Horváth máté Mix karszékét, 
valamint németh lászló és varga Dénes 
flexo nyomdagépét jutalmazták. a diákmun-
kák közül révész eszter textilkollekciója és 
pákozdi rebeka hátizsákja nyert díjat. az 
eMMi kultúráért Felelős államtitkárságának 
különdíját az Üveges péter, Bolega atti-
la és nádasi gábor által tervezett Bogányi 
grand piano B-292 nyerte el, diák kategóriá-
ban az eMMi megosztott különdíját serflek 
máté plakátsorozata és veszprémi gabriel-
la cipőkollekciója nyerte. a Magyar Formater-
vezési tanács különdíjasa a reiner györgy 
által fejlesztett mobiljurta-rendszer lett. szabó 
márton újgenerációs vízadagoló berendezése 
nyerte el a szellemi tulajdon nemzeti hivata-
lának különdíját. az idei design Management 
díjban a sixay furniture részesült, akik az 
európai bútortervezési hagyományt továbbö-
rökítő, időtálló designértéket felmutató tömör-
fa bútoraikról váltak ismertté. a szellemi tulaj-
don nemzeti hivatala különdíjában részesült 
a Julius K9 – K9-sport Kft., a herendi 
porcelánmanufaktúra zrt. különdíját, a fiatal 
iparművészek stúdiója egyesület kapta.

gratulálunk minden díjazottnak!

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ Bacon, Freud és a londoni iskola 
 festészete. Mng, 2019. 01. 13-ig
∙ 1971: párhuzamos különidők. 
 kiscelli Múzeum, 2019. 02. 28-ig
∙ nyelvrokonok. Észt-magyar kortárs 
 művészeti kiállítás. 
 ludwig Múzeum, 2019. 01. 06-ig
∙ rövid címek. salla tykkä kiállítása. 
 ludwig Múzeum, 2019. 01. 06-ig

∙ Élő magyar festészet. 
 kepes intézet, eger, 11. 13-ig
∙ csontó lajos és gábor imre kiállítása.  
 újlipótvárosi klub-galéria, 11. 23-ig
∙ ezek a legszebb éveink? 
 ModeM, debrecen, 11. 18-ig
∙ Monsanto® – Mathieu asselin fotókiállítása. 
 toBe gallery, 12. 08-ig
∙ szigorúan ellenőrzött nyomatok. a magyar 
 sokszorosított grafika 1946–1961 között. 
 Miskolci galéria, Miskolc, 11. 24-ig
∙ rákóczy gizella: transzparens labirintus.  
 új Budapest galéria, 11. 18-ig
∙ Magyar gábor kiállítása. vigadó, 11. 18-ig 
∙ Weegee, a híres. 
 Magyar Fotográfusok háza, 2019. 01. 20-ig 
∙ Mesés bábok – bábos mesék. arany 
 jános művei és a bábtechnikák. 
 petőfi irodalmi Múzeum, 2019. 03. 24-ig

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

anglia
∙ invisible landscapes: environment. royal  
 academy of arts, london, 2019. 02. 20-ig 

ausztria
∙ roland rainer (un)disputed. 
 azW, Bécs, 11. 26-ig
∙ neues Bauen in tirol 2018. 
 architektur und tirol, innsbruck, 12. 22-ig
∙ asmara – the sleeping Beauty. 
 architektur und tirol, innsbruck, 12. 22-ig
∙ egon schiele. 
 Belvedere, Bécs, 2019. 02. 19-ig

Belgium
∙ léon stynen. 
 desingel, antwerpen, 2019. 01. 13-ig

Csehország
∙ aFF architekten. gallery of contemporary  
 art, České Budějovice, 12. 11. 27. – 12. 30. 

Dánia
∙ elemental. louisiana Museum of Modern  
 art, humlebæk, 2019. 02. 17-ig
∙ ove arup and the philosophy of total  
 design. d a c, koppenhága, 2019. 02. 17-ig 

franciaország
∙ tutto ponti: gio ponti archi-designer. Musée  
 des arts décoratifs, párizs, 2019. 02. 10-ig 

Németország
∙ ppag architects: von der neuen schule.  
 architektur galerie Berlin, 12. 15-ig
∙ international highrise award 2018. 
 daM, Frankfurt, 2019. 03. 03-ig

olaszország
∙ Mario Merz: igloos. pirelli hangarBiocca,  
 Milánó, 2019. 02. 24-ig
∙ l’aqua microscopio della natura: il codico 
leicester di leonardo da vinci, Firenze, uffizi 
galéria, 2091. 01. 20-ig
∙ low Form. imaginaries and visions in the  
 age od artifical intelligence. 
 MaXXi, róma, 2019. 02. 24-ig

oroszország
∙ Bauhaus imaginista. garage Museum of  
 contemporary art, Moszkva, 11. 30-ig

Portugália
∙ haus Wittgenstein: art, architecture & phi-
losophy. Maat, lisszabon, 2019. 02. 25-ig

PÁLYÁZATOK

Budakalász magja pályázat
a Magyar Művészeti akadémia Építőművé-
szeti tagozata „Budakalász magja – 2018” 
címmel meghirdette nyílt, építészeti temati-
kájú pályázatát. a pályázati kiírás tartalmi, 
építészeti-tájépítészeti eszközökkel megfo-
galmazott javaslattétel Budakalász kálvá-
ria-domb terület hasznosítására. a korábbi 
évekhez hasonlóan pályázatot 40. életévüket 
be nem töltött, építőművész, építészmérnök, 
építész, belsőépítész végzettségű személyek 
adhatnak be.
Beadási határidő: 2018. november 30.
további információ: http://www.mma.hu/
palyazatok

anna-réti miséző-, emlékhely pályázat
esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
hivatala és Budapest Főváros Xii. kerület 
hegyvidéki önkormányzat pályázatot hirdet 
Budapest Főváros Xii. kerület hegyvidék 
anna-réti miséző-, emlékhely koncepcióter-
vének elkészítésére. 2020-ban Budapesten 
kerül megrendezésre az 52. eucharisztikus 
világkongresszus, amely egy nemzetközileg 
is nagy figyelemnek örvendő rendezvény. 
Budapest Főváros Xii. kerület hegyvidék a 
normafai helyszínnel a világ királynője en-
gesztelő kápolna emlékével kapcsolódhat 
a kongresszus során tervezett eseményso-
rozathoz. a szándék egy olyan építészeti, 
tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) jel-
ként mutatkozó, kis szabadtéri misézőhely, 
szabadtéri oltár létrehozása, amely a kong-
resszusi eseményen túl az anna-réten átfutó 
nyugat-keleti (Máriacell-csíksomlyó) és az 
észak-déli (csesztohova-Mejdugorje) Má-
ria-zarándokutak találkozásában egy indu-
ló-érkező pihenőhelyként is alkalmas lehet. 
a pályázat célja olyan ötletek, javaslatok 
összegyűjtése, amely alapja lehet a látomás 
emlékéül szolgáló, időszakos használatú sza-
badtéri miséző-, emlékhely jövőbeli konkrét 
tervezési programjának, koncepciójának.
Beadási határidő: 2019. január 15. 16:00
Bővebb információ: https://www.hegyvidek.
hu/annaret-palyazat

el parque de la Musica – nemzetközi pályázat 
sevilla mint andalúzia fővárosa reprezenta-
tív pontja a régiónak. a város placa ponce 
leon nevű, parkosított részére új kulturális 
közteret terveznek építeni, melynek kialakítá-
sára nyílt, nemzetközi pályázatot hirdetnek. 
a pályázat célja egy a dél-spanyol identitást 
megőrző, de szemléletében modern köztér 
kialakítása, ahol kiállításokat, műhelyeket és 
előadásokat lehet látogatni. Építészhallgatók, 
és szakmabeliek jelentkezését is várják, illet-
ve csoportban és egyénileg is lehet indulni. 
szeptember 10. és november 25. között 30 
euró a nevezési díj csoport esetében, egyéni 
jelentkezőknek 20 euró. ezután 40, illetve 25 
euróra növekszik az összeg.
Beadási határidő: 2018. január 7. éjfél
további információk: https://archicontest.
net/2018/04/21/sevillacall-el-parque-de-la-
musica-theme/

____
Hírek
neWs____
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____
ÉpítÉszek

Architects____

NAgY CSABA
építész

diploma // degree

1987 BMe Építészmérnöki kar
1989 gustav peichl Mesteriskola 
képzőművészeti akadémia, Bécs

válogatott munkák // selected projects

richter gedeon uszoda, 
Budapest, 2009
pannónia általános iskola re-
konstrukció, Budapest, 2009 
révész utcai rendelőintézet, 
Budapest, 2009
irodaház, szabadság tér, 
Budapest, 2011
100 lakásos passzívház, 
Budapest, 2013
richter gedeon raktárhomlokzat, 
Budapest, 2014
Meséskert óvoda, Budapest, 2015 
hotel Moments, Budapest, 2016
palatinus strandfürdő rekonst-
rukció, Budapest, 2017
láng Művelődési központ, 
Budapest, 2018

díjak // Awards

2009, 2010, 2017 Budapest 
Építészeti nívódíj
2009, 2010, 2014, 2016 Építő-
ipari nívódíj
2011 reitter Ferenc díj
2011 ybl Miklós díj
2011 aluta Építészeti nívódíj
2011, 2015, 2017 ingatlanfej-
lesztési nívódíj
2014 Xiii. kerületi Építészeti díj
2015 Megyei prima díj
2016, 2017 Média Építészeti díj
2017 energy globe
2018 FiaBci award

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. 

www.archikon.hu

PÓLUS KÁrOLY
építész

diploma // degree

1994 BMe Építészmérnöki kar

válogatott munkák // selected projects

richter gedeon uszoda, 
Budapest, 2009
pannónia általános iskola
rekonstrukció, Budapest, 2009 
rendelőintézet, Budapest, 2009
irodaház, Budapest, 2011
100 lakásos passzívház, 
Budapest, 2013
richter gedeon raktárhomlokzat, 
Budapest, 2014
Meséskert óvoda, Budapest, 2015 
hotel Moments, Budapest, 2016
palatinus strandfürdő rekonst-
rukció, Budapest, 2017
láng Művelődési központ, 
Budapest, 2018

díjak // Awards

2009, 2010, 2017 Budapest 
Építészeti nívódíj
2009, 2010, 2014, 2016 
Építőipari nívódíj
2011 aluta Építészeti nívódíj
2011, 2015, 2017 ingatlanfej-
lesztési nívódíj
2016, 2017 Média Építészeti díj
2017 energy globe
2018 FiaBci award

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61.

www.archikon.hu

KőNig TAMÁS DLA
építész

diploma // degree

1974 BMe Építészmérnöki kar
1982 MiF továbbképző tagozat
1998 dla fokozat
2012 MoMe habilitáció

oktatói tevékenység // teaching activity

1994– BMe Építészkar Építéski-
vitelezési tanszék
1997 BMe Építészmérnöki kar 
meghívott oktatója
2000– szie ybl Miklós Építéstu-
dományi kar
2008–2012 nyMe aMi 

válogatott munkák // selected projects

Mn hangár-labor, kecskemét, 1981 
arany jános színház rekonstruk-
ciója, Budapest, 1990
petőfi színház rekonstrukciója, 
sopron, 1992
Mta reprezentatív előadótermei, 
Budapest, 1996
tivoli színház, Budapest, 1994 
schmidl-kripta rekonstrukciója, 
Budapest, 1996
károlyi-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2000
rumbach zsinagóga rekonstruk-
ciója, Budapest, 2007
Wahrmann-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2008

díjak // Awards

1991 ybl Miklós díj
1998 europa nostra díj
1998 pro architectura díj
2009 podmanitzky díj
2010 icoMos díj
2017 FiaBci örökségvédelem 1. díj 

Iroda // office

kőnig és Wagner Építészek kft.
1137 Budapest, 
katona józsef u. 27.

SZABÓ LEVENTE DLA
építész

diploma // degree

1999 BMe középülettervezési 
tanszék

oktatói tevékenység // teaching activity

2001– BMe középülettervezési 
tanszék
2008– ÉMe Mesteriskola

válogatott munkák // selected projects

kétlakásos ház, göd, 2005
népliget center irodaház, 
Budapest, 2008
BMe sportközpont, Budapest, 2012
gomba revitalizációja, 
Budapest, 2014
trefort-kert, világháborús emlékmű, 
Budapest, 2014
várkerület revitalizációja, 
sopron, 2015
Budai városháza rekonstrukciója, 
Budapest, 2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

Bárány uszoda felújítása, eger, 
2011 – megosztott 3. díj
várkerület revitalizációja, sopron, 
2009 – 2. díj
gomba ötletpályázat, 2009 – 
megosztott 1. díj

díjak // Awards

1999 MÉsz-Éte diplomadíj
2001 MÉ építészetkritikai pályá-
zat – 1. díj
2010 pro architectura díj
2012 pro architectura újbuda díj
2015 BÉk nívódíj
2015 Média Építészeti díja – 
zsűri különdíja
2015 piranesi award – dicséret
2016 icoMos díj

Iroda // office

hetedik Műterem kft.
szabo@hetedik.hu

www.hetedik.hu

WAgNEr PéTEr DLA
építész

diploma // degree

1974 BMe Építészmérnöki kar
1979 BMe Építészmérnöki kar 
könnyűszerkezetes szakmérnöki
1980–1982 Mesteriskola vi. ciklus
1998 dla fokozat
2003 BMe Építészmérnöki kar, 
habilitáció

oktatói tevékenység // teaching activity

1976–1992 BMe Építészkar ipar 
tanszék
1989– BMe Építészkar Építéski-
vitelezési tanszék
1991 BMe címzetes docens

válogatott munkák // selected projects

arany jános színház rekonstruk-
ciója, Budapest, 1990
petőfi színház rekonstrukciója, 
sopron, 1992
Mta reprezentatív előadótermei, 
Budapest, 1996
tivoli színház, Budapest, 1994 
schmidl-kripta rekonstrukciója, 
Budapest, 1996
károlyi-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2000 
rumbach zsinagóga rekonstruk-
ciója, Budapest, 2007
Wahrmann-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2008

díjak // Awards

1988 ybl Miklós díj
1998 europa nostra díj
1998 pro architectura díj
2009 podmanitzky díj
2010 icoMos díj
2017 FiaBci örökségvédelem 1. díj 

Iroda // office

kőnig és Wagner Építészek kft.
1137 Budapest, 
katona józsef u. 27.

gÁVA ATTiLA
építész

diploma // degree

1989 ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskola
1995 BMe Építészkar
1996–1998 Mesteriskola Xiv. 
ciklus

válogatott munkák // selected projects

színház rekonstrukció, 
nyíregyháza, 1999
loós-villa, Budapest, 2001
városi Bíróság, ügyészség, 
tiszaújváros, 2002
sóstó zoo, állatpark, 
nyíregyháza, 2007
ügyfélszolgálati centrum, 
nyíregyháza, 2008
pedagógiai központ és vendégház, 
nyíregyháza, 2017
Megyei kórház onkológiai tömb, 
salgótarján, 2018
irodaépület, nyíregyháza, 2018

díjak // Awards

1999, 2003 Év háza díj
2011 Magyar ingatlanfejlesztési 
nívódíj MÉk különdíja
2012 FiaBci prix d'excellence
2012 Év középülete díj, sza-
bolcs-szatmár-Bereg Megyei 
Építészkamara díja
2013 Barzó endre díj

Iroda // office

gav-art stúdió
4400 nyíregyháza, 
szabadság tér 12.
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gÁL ÁrPÁD
építész

diploma // degree

1995 BMe Építészmérnöki kar
2012 Bce gazdálkodástudományi 
kar, mérnök-közgazdász

válogatott munkák // selected projects

arena corner irodaház
MvM irodaház, szentendrei út
egis irodaház, lehel út
allianz székház, könyves 
kálmán krt.
akadémia park officium irodaház
iBs diákszálló, graphisoft park
kőbányai ügyfélszolgálati 
központ
sap irodaház, graphisoft park

kiemelt pályázatok // featured competitions

akadémia park beépítés – 2. díj
iparművészeti Múzeum rekonst-
rukció – 1. díj

díjak // Awards

2011, 2013 Építőipari nívódíj
2011 europen property award
2013 green apple award

Iroda // office

vikár és lukács Építész stúdió
1052 Budapest, szervita tér 5.
vikluk@vikluk.hu

www.vikluk.hu

TiMA ZOLTÁN
építész

diploma // degree

1989 BMe Építészmérnöki kar 
1991–1994 Mesteriskola Xii. ciklus 

oktatói tevékenység // teaching activity

2007– BMge urbanisztika 
tanszék, diploma konzulens
2010– BMge ipar tanszék, 
meghívott konzulens

válogatott munkák // selected projects

diplomata ház, Budapest, 2000
dorottya-udvar, Budapest, 2002
riverside apartmanház, Buda-
pest, 2003
skycourt, liszt Ferenc repülőtér 
2. terminál utascsarnoka, 2010
kossuth tér rendezése, 2014

kiemelt pályázatok // featured competitions

konferencia és vásárközpont, 
pécs, 2002 – 1. díj
corvin-szigony project, 2003 
(skardelli györggyel) – 1. díj
Magyar Építészeti Múzeum és 
Fotómúzeum terve, 2014 – 1. díj

díjak // Awards

1989 MÉsz diplomadíj 
1996 Budapest Építészeti nívódíj 
1998 Xi. ker. pro architectura díj
2003 Figyelő Építészeti díj
2003 Xi. ker. pro architectura díj
2003 FiaBci díj
2004 pro architectura díj
2004 rics heritage award
2007 ybl Miklós díj
2011 tierney clark díj
2011 csonka pál díj
2011 european steel award

Iroda // office

közti zrt.
1023 Budapest, lublói u. 2.

www.kozti.hu

DOBOS BENCE LÁSZLÓ
építész

diploma // degree

2013 de Mk Építészmérnöki kar
2015 MoMe Építészeti intézet
2018– MoMe doktori iskola

válogatott munkák // selected projects

puli projekt, Biharugra, 2014
Manda, gyártelep rehabilitáció, 
ózd, 2015
palatinus strandfürdő, 
Budapest, 2017
láng Művelődési központ, 
Budapest, 2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

2015 MoMe campus pályázat 
– 3. díj
2017 király fürdő ötletpályázat 
– 2. díj
2018 Fiatalok Feketén Fehéren

díjak // Awards

2015 MoMe diplomadíj
2016 Magyar Formatervezési díj
2017 Média Építészeti díj

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. 

www.archikon.hu

LUKÁCS iSTVÁN
építész

diploma // degree

1982 BMe Építészmérnöki kar

válogatott munkák // selected projects

Magyar autóklub székház
arena corner irodaház
allianz székház, könyves 
kálmán krt.
akadémia park officium irodaház
iBs diákszálló, graphisoft park
graphisoft park M épület
simplon B lakóépület (allee)
krisztina körúti irodaház

kiemelt pályázatok // featured competitions

MvM székház – 1. díj
Magyar autóklub székház – 1. díj
iparművészeti Múzeum rekonst-
rukció – 1. díj

díjak // Awards

1996, 2001, 2005 Fővárosi 
Építészeti nívódíj
2000, 2001, 2002 Figyelő 
Építészeti díj 
2001, 2009 pro architectura díj
2006 ybl Miklós díj
2011 cee green Building 
awards 
2011 europen property award 
2011, 2013 Építőipari nívódíj 
2013 green apple award 

Iroda // office

vikár és lukács Építész stúdió
1052 Budapest, szervita tér 5.
vikluk@vikluk.hu

www.vikluk.hu

ViKÁr ANDrÁS DLA
építész

diploma // degree

1978 BMe Építészmérnöki kar
2008 BMe dla

oktatói tevékenység // teaching activity

1990–2012 korrektor, BMe 
lakó-, középület- és urbanisz-
tikai tanszék
2008– BMe diplomabizottság

válogatott munkák // selected projects

Magyar autóklub székház
arena corner irodaház
allianz székház, könyves 
kálmán krt.
akadémia park officium irodaház
iBs diákszálló, graphisoft park
graphisoft park M épület
simplon B lakóépület (allee)
krisztina körúti irodaház

kiemelt pályázatok // featured competitions

MvM székház – 1. díj
Magyar autóklub székház – 1. díj
iparművészeti Múzeum rekonst-
rukció – 1. díj

díjak // Awards

1996, 2001, 2005 Fővárosi 
Építészeti nívódíj 
2000, 2001, 2002 Figyelő 
Építészeti díj 
2001, 2009 pro architectura díj
2006 ybl Miklós díj
2011 cee green Building 
awards 
2011 europen property award 
2011, 2013 Építőipari nívódíj 
2013 green apple award 

Iroda // office

vikár és lukács Építész stúdió
1052 Budapest, szervita tér 5.
vikluk@vikluk.hu

www.vikluk.hu

TőrÖS ÁgNES
építész

diploma // degree

2011 pte Műszaki kar 
2013 MoMe Építész intézet
2016–2018 Mesteriskola XXiv. ciklus

válogatott munkák // selected projects

Bleyer jakab gyógypedagógiai 
iskola, Budaörs, 2014
Meséskert tagóvoda, 2015
palatinus strand termálfürdőfür-
dője, 2017
láng Művelődési központ, 2018
egyszülős központ, 2018
vizafogó tagóvoda, 2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

MoMe campus, 2015 – 3. díj
tatai piac, 2016
király Fürdő rekonstrukciója, 
2017 – 2. díj

díjak // Awards

2013 árkay diplomadíj 2013
2017 Média Építészeti díja
2017 nívódíj kiemelt dicséret

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. 

www.archikon.hu
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FiALOVSZKY TAMÁS
építész

diploma // degree

2000 BMe középülettervezési 
tanszék
2004 MÉsz Mesteriskola

oktatói tevékenység // teaching activity

2006– BMe középülettervezési 
tanszék
2009 BMe urbanisztika tanszék

válogatott munkák // selected projects

arena savaria, szombathely
vadvirág óvoda, veszprém
Margitszigeti hajós alfréd sport-
uszoda bővítése, Budapest
kodály központ, pécs ekF 2010
Füleky Borászat, Bodrogke-
resztúr

díjak // Awards

2000 diplomadíj
2007 pro architectura díj
2010 pro communitate díj, pécs
2011 hg.hu design award – 1. díj
2011 természetes kő az építé-
szetben díj
2011 Média Építészeti díja 
közönségdíj

Iroda // office

Építész stúdió
1016 Budapest, krisztina krt. 71. 
+36 1 2120125
epstudio@epstudio.hu

www.epstudio.hu

FéLiX ZSOLT DLA
építész

diploma // degree

1992 BMe Építészkar, középü-
lettervezési tanszék
1989–90 ecole d’architecture 
de Marseille
1992–93 ecole d’architecture de 
normandie, rouen
1998–2000 MÉsz Mesteriskola
2005 dla fokozat, BMe köz-
épülettervezési tanszék

oktatói tevékenység // teaching activity

1998– BMe középülettervezési 
tanszék,  meghívott oktató

válogatott munkák // selected projects

gödöllő városi piac
lakóépület Budapest Xii.
infopark c épület, Budapest
prielle corner irodaház, 
Budapest
Füleky kúria és borászat, Bod-
rogkeresztúr
FMh Fővárosi Művelődési ház
nivegy-völgyi közösségi ház, 
Balatoncsicsó
társasház, Budapest pannónia utca 

díjak // Awards

1992 diplomadíj 
2000 Magyar ingatlanfejlesztési 
pályázat különdíj
2001 FiaBci prix d’excellence
2005 Xi. kerületi pro architectura díj
2011 természetes kő az építé-
szetben díj

Iroda // office

Építész stúdió
1016 Budapest, krisztina krt. 71. 
+36 1 2120125
epstudio@epstudio.hu

www.epstudio.hu

SZABÓ DÁViD
építész

diploma // degree

2007 BMe Építészkar
2010 Mesteriskola XX. ciklus
2014 BMe Építőművészeti 
doktori iskola

oktatói tevékenység // teaching activity

2011- BMe Építéskar ipar 
tanszék 

válogatott munkák // selected projects

új városháza, törökbálint , 2018
Mobilis interaktív kiállítási köz-
pont, győr, 2012 

kiemelt pályázatok // featured competitions

új városháza, törökbálint, 2015 
– 1. díj
őrmező intermodális csomó-
pont, 2013 – megosztott 1. díj
agóra pólus győr interaktív kiállí-
tási központ, 2009 – 1. díj
     
díjak // Awards

2014  szendrői jenő díj

Iroda // office

BMe Építészmérnöki kar ipari és 
Mezőgazdasági Épülettervezési 
tanszék 

HőNiCH riCHÁrD DLA
építész

diploma // degree

1991 BMe Építészmérnöki kar 
1996 MÉsz Mesteriskola
2003 BMe dla

oktatói tevékenység // teaching activity

1995– BMe középülettervezési 
tanszék

válogatott munkák // selected projects

Fény utcai piac, Budapest
alkotás point irodaház, Budapest
infopark c-épület, Budapest
népliget center irodaegyüttes, 
Budapest
kodály központ, pécs ekF 2010

díjak // Awards

1991 diplomadíj
1998 Budapest Építészeti nívó-
díja, oklevél
1999 ex aequo díj, 4. Építészeti 
világkiállítás, sao paolo
1999 pro architectura díj
2003 Budapest Építészeti 
nívódíja
2005 Xi. kerületi pro architectura díj 
2010 pro communitate díj, pécs
2010 pro architectura díj
2011 hg.hu design award 1. díj
2011 ybl Miklós díj
2011 Média Építészeti díja 
közönségdíj

Iroda // office

Építész stúdió
1016 Budapest, krisztina krt. 71. 
+36 1 2120125
epstudio@epstudio.hu

www.epstudio.hu

KELLEr FErENC
építész

diploma // degree

1986 BMe Építészkar

oktatói tevékenység // teaching activity

1994–2011 BMe Építészkar köz-
épülettervezési tanszék, óraadó
2014– debreceni egyetem 
Műszaki kar, Építészmérnöki 
tanszék
válogatott munkák // selected projects

graphisoft park a, B irodaépü-
letek, 1998
pécs, Barbakán tér i. ütem, 2001
alkotás point irodaház, 2002
Budapest ii. rákóczi Ferenc 
gimnázium, 2005
széchy tamás sportuszoda, 
Budapest, 2006
kodály központ, pécs, 2010

kiemelt pályázatok // featured competitions

hajós alfréd nemzeti sportuszo-
da bővítése, 2004 – 1. díj
pécs, koncert és konferencia 
központ, pécs, 2007 – 1. díj
széll kálmán tér rekonstrukciója, 
2012 – 1. díj

díjak // Awards

1996 az Év lakóháza MÉsz-
MÉk különdíj
1998, 2003, 2006, 2008  Buda-
pest Építészeti nívódíj
1999, 2012 pro architectura díj
2003 ybl Miklós díj
2006, 2011 Média Építészeti díj
2010 saint-gobain trófea  iii. 
helyezés
2010 pro communitate díj, pécs
2011 hg.hu award 1. díj
2011 Magyar ingatlanfejlesztési 
nívódíj ii. helyezés
2012 FiaBci díj ii. helyezés

Iroda // office

keller Műterem kft. 
2040 Budaörs, akácfa köz 1.

LÁriS BArNABÁS
építész

diploma // degree

2005 BMe Építészkar

oktatói tevékenység // teaching activity

2005–2014 BMe középületter-
vezési tanszék

válogatott munkák // selected projects

új egészségház, telki, 2018
új városháza, törökbálint, 2018
általános iskola, geszt, 2017

kiemelt pályázatok // featured competitions

új nemzeti korcsolyázó 
központ – 2. díj
Budapest Box pályázat – 1. díj 
közösségi ház, Mogyoród – 1. díj

Iroda // office

Modulárt srúdió

www.modulartstudio.hu



régi-új magyar építőművészet 

 BaBos annamária a BME építészmérnöki karán tervezői szakirányon vég-
zett. 2012 óta aktív tagja a Közösségben élni önkéntes kezdeményezésnek. je-
lenleg az Urbanisztika tanszék doktorandusz hallgatója, kutatásában az alternatív 
lakhatási formák és a városi élhetőség témaköreit vizsgálja. Emellett fiatal társa-
ival belsőépítészeti és kisléptékű építészeti projektekben tervezőként vesz részt. 

 Barsi BoglárKa PhD közgazdász, egyetemi oktató, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Közgazdaság- és regionális Tudományi Kutatóközpont regi-
onális Kutatások intézetének tudományos munkatársa.

 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. 

 csontó sánDor újságíró, szerkesztő népművelő (BDTF), művelődéstörténész 
(ELTE), a Budapest folyóirat állandó munkatársa. Számos várostörténeti cikket pub-
likált Budapesttel foglalkozó könyvekben, kiadványokban.

 Dévényi tamás építész. A BME építészkarán diplomázott 1977-ben, majd a 
KÖZTi, az iPArTErV, a Tér és Forma, illetve az MNDP tervezője volt. Elvégezte a 
MéSZ Mesteriskoláját. építészetet oktat az ország több egyetemén, a Széchenyi 
akadémia rendes tagja. 2000-ben Ybl-díjat, 2006-ban Molnár Farkas díjat, 2010-ben 
Podmaniczky díjat, 2015-ben Prima díjat kapott.

 ferKai anDrás építész, építészettörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem egyetemi tanára. Kutatási területe a 20. század magyar építészete, azon belül 
elsősorban a két világháború közötti építészet, de foglalkozik 1945 után működött 
építészekkel (jánossy györgy, gulyás Zoltán, Farkasdy Zoltán), lakótelepekkel, üzlet-
portálokkal, az építészek szakmagyakorlásával és az építészet eszmetörténetével.

 gÖtz eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán ma-
gyar-történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több 
napilapban és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 
1997 óta a Magyar építőművészet olvasószerkesztője. 2012 között a www.
kultura.hu szerzője, 2009-2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára. 
2015-ben Ezüst Ácsceruza-díjat kapott.

 HorogH petra a BME Urbanisztika tanszékén diplomázott építészmér-
nökként és már az egyetemi évek alatt körvonalazódott, hogy a városépítészet 
lesz számára a megfelelő irány. jelenleg településügyi szakértőként dolgozik, 
főként településfejlesztési kérdésekkel foglalkozik. A Közösségben élni kezde-
ményezésben több mint 6 éve tevékenykedik aktívan.

 Jeney anDrás az ELTE művészettörténet doktori programjának hallgató-
ja. Kutatási területe Freund Vilmos historizáló építész munkássága. Korábban 
művészettörténész mesterdiplomát és történész alapdiplomát, valamint idegen-
vezető képzettséget szerzett.

 K. tHeisler Katalin a BME Lakóépülettervezési Tanszékén diplomázott 
2008-ban. A co-housing témával DLA tanulmányaiban, kutatásaiban 2011 óta 
foglalkozik. A Közösségben élni kezdeményezés aktív tagjaként társaival az 
építészmérnöki karon tantárgyat, előadásokat, kiállításokat, különböző works-
hopokat szervezett, alakuló co-housing csoportok működését támogatta.

 Kiss tamás építész. 2017-ben diplomázott a SZiE Ybl Miklós építéstudomá-
nyi Karán. Pályakezdő építészeti tevékenysége mellett élénk érdeklődést mutat 
az építészettörténet, a 19-20. század fordulójának építészete, s az építészeti 
téralakítás iránt. Lajta Béla funerális építészetéről szóló tanulmányával 2017-ben 
a XXXiii. Országos Tudományos Diákköri Konferencián ii. helyezést ért el.

 Klein ruDolf PhD (1985 és 1995), Mphil (1982) építészettörténész, habil. 
egyetemi tanár (Szent istván Egyetem, előzően: Tel-avivi Egyetem, Kyotói Mű-
egyetem, jeruzsálemi Héber Egyetem, Bezalel Művészeti Akadémia, újvidéki 
Egyetem), a 20. századi építészet ill. az újabb kori zsinagógaépítészet kutató-
ja. Fontosabb könyvei: Zvi Hecker – Oltre il riconoscibile, Testo & immagine, 
Torino, 2002; L’art Juif (társsz.: g.S. rajna, Z.A. Maisels, r. reich. D. jarassé) 
– Paris: Citadelles & Mazenod, 1995. /ang.: jewish Art, Abrams, New York, 
1997., / ném.: Die Jüdische Kunst – Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1997.; Tadao 
Ando – Architect Between east and West / Az építész Kelet és nyugat között, 
Pont, Bp., 1996.; Kortárs Magyar Építészeti Kalauz (társszerzők: Lampel éva és 
Miklós), Vertigo, Bp., 2001; Jože Plečnik, Akadémia K. Bp., 1992; Peter eisen-
man – A dekonstruktivizmustól a foldingig (Kunszt györggyel), Akadémiai K. Bp., 
1999.; A lakógéptől az érző építészetig. 20. századi elméletek, Novi Sad, 1988; 
Sudelovanje korisnika u oblikovanju stana, gradevinski fakultet, Subotica, 1987. 

 latorcai csaBa dr.  teológus, levéltáros, jogász, főiskolai tanár, 1998-
tól az államigazgatásban vállal feladatokat a kultúra, az örökségvédelem, a 
nemzetiségi és civil kapcsolatok területén, 2018-tól az EMMi közigazgatási 
államtitkára.

 oKrutay miKlós építész BME (1991), műemlékvédelmi posztgraduális ta-
nulmányok Université Libre de Bruxelles (1994–1995), BME (2002–2004). épí-
tészeti kritikái, tanulmányai 1992 óta jelennek meg különböző folyóiratokban, 
2001-től publikál rendszeresen a Magyar építőművészetben.

 rostás péter dr. művészettörténész, főmuzeológus, a Budapesti Történeti 
Múzeum főigazgató-helyettese, a Kiscelli Múzeum igazgatója. rendszeresen 
tart előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon. Számos tanulmánya je-
lent meg a 19-20. század bútor- és enteriőrművészetének történetéről, valamint 
a Kiscelli Múzeum és a Budai Várpalota történetéről. 

 száva pál Wéber Antal díjas okl. építészmérnök. 1973-ban a BME épí-
tészkarán szerzett diplomát. 42 éve Szentendrén él, építész tervezőként előbb 
vállalati alkalmazott, majd hosszú ideig szellemi szabadfoglalkozású, 2004-ben 
alapították feleségével saját cégüket. Tervezési munkáinak jelentős része mű-
emléki helyreállítás. Közel húsz éve a Néprajzi Múzeum külsős építésze. 

 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.

 tÖrÖK szaBolcs Bence DLA okleveles építészmérnök (BME Középület 
tervezési Tanszék), okleveles közgazdász (BCE vállalati pénzügy szakirány). A 
BME építőművészeti Doktori iskoláján szerzett DLA doktori fokozatot. jelenleg 
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