
92

régi-ÚJ magyar építőművészet 

HÍrEK

76 éves korában elhunyt vajai tamás ybl-

díjas építész dla, az iparterv (1968–1985), 

a közti (1985–1987), a kerti (1987–1989) 

valamint a tér4 építész kft. (1990–2012) 

vezető építésze, a Magyar építőművészek 

szövetségének tagja, a fék i. Mesteriskola 

(1970–1972) ciklus volt hallgatója, címzetes 

egyetemi docens.

kihirdették az országos bírósági Hivatal által 

kiírt, dunakeszi járásbíróság és dunakeszi 

járási ügyészség tervezése tárgyú tervpá-

lyázat végeredményét. az 1. díjat a studio 

fragment kft., Bődi imre és Frikker zsolt 

pályaműve érdemelte ki.

kiemelt díjat kapott az ericsson-székház az 

ingatlanos oscar első fordulójában. a wing 

által fejlesztett és a közelmúltban átadott köz-

pont nemrég öt csillagos minősítéssel nyerte 

el a “legjobb irodafejlesztés – Magyarország” 

címet az european property awards első for-

dulójában. a wing két másik fejlesztését 

is elismerték az október 25-én londonban 

tartott ünnepségen: az ibis stlyes Hotel air-

port budapest a „Hotelfejlesztés & design – 

Magyarország”, a kassák residence építés 

alatt álló, közösségi szolgáltatásokat nyújtó 

lakópark pedig a „lakóingatlan-fejlesztés – 

Magyarország” kategóriában kapott díjat

DÍJAK

november 8-án hirdették ki a baumit által 

kiírt az év Homlokzata pályázat eredményét. 

a több száz pályázati anyag közül családi 

ház, társasház, középület, energetikai felújí-

tás és műemléki kategóriában lehetett indul-

ni. a Családi ház kategória nyertese dankó 

Kristóf építész és dankó dénes kivitelező 

dömösi háza lett. középület kategóriában 

az ópusztaszeri nemzeti történeti em-

lékpark gyógynövényháza kapott díjat 

(építészek: sipos györgy, zákányi ildikó). 

az energetikai felújítás kategóriában a zsűri a 

zalaegerszegi cseperedő Bölcsőde és pe-

tőfi utcai tagóvoda épületét választotta (épí-

tész: czigány Kató). Műemlék kategóriában 

a budajenői műemléki magtárat ismerték el 

(építész: csóka Balázs). a legszebb családi 

házat a közönségszavazatok egy budapesti 

otthonnak ítélték, mellyel a kivitelező és egy-

ben a lakóépület tulajdonosa, a casa nostra 

Bau Kft. pályázott. a baumit különdíját az 

apor vilmos Katolikus Főiskola Budapesti 

campusa (építészek: jahoda róbert, pá-

ricsy zoltán).

gratulálunk a díjazottaknak!

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ Csak tiszta forrásból – hagyomány és  

 absztrakció korniss dezső művészetében. 

 Mng, 2019. 04.  07.

∙ iparterv 50 + ludwig Múzeum

 2019. 01. 31. – 03. 31.

∙ örökítés. a lelkes család kiállítása

 Vigadó, 2019. 01. 27-ig

∙ gellér b. istván kiállítása

 Műcsarnok, 2019. 01. 20-ig

∙ talált és kitalált tárgyak. böröcz andrás  

 kiállítása, Műcsarnok, 2019. 01. 20-ig

∙ global control and censorship. ModeM,  

 debrecen, 11. 25. – 2019. 01. 20.

∙ szerb székesegyház a tabánban. az eltűnt 

 rácváros emlékezete, 

 btM, 11. 09. – 2019. 02. 17.

∙ lépték. új budapest galéria, 

 12 . 12. – 2019. 02. 17.

∙ napsugaras tornyok építésze: sándy gyula. 

 Hegyvidéki Helytörténeti gyűjtemény,  

 2019. 04. 30-ig

∙ Visual philosophy 1968-2018. agnes  

 dénes kiállítása. abc kortárs Művészeti  

 galéria, 2019. 02. 01-ig

∙ Mauerkrankheit / faliszony. a berlini falon  

 innen és túl. philip pocock kiállítása

 inda galéria, 2019. 02. 03-ig

∙ gameometry, 

 Vasarely Múzeum, 2019. 02. 28-ig

∙ a leverkühn-képlet, 

 budapest galéria, 2019. 01. 13-ig

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

ausztria

∙ downtown. denise scott brown

 azw, bécs, 2019. 03. 18-ig

∙ narrative architecture. design: a fiction  

 Haus der architektur, graz, 

 2019. 01. 19 – 02. 02.

∙ koloman Moser, Mak, bécs, 2019. 04. 22-ig 

Belgium

∙ nightfever: designing Club Culture 1960 –  

 today. design Museum, brüsszel, 

 2019. 05. 05-ig

egyesült Királyság

∙ riba stirling prize exhibition 2018

 riba, liverpool, 2019. 02. 23-ig

finnország

∙ finnish architecture. review 2018, alvar  

 aalto Museum, jyväskylä, 2019. 01. 20-ig

franciaország

∙ young architects in latin america. arc en  

 rêve – Centre d'architecture, bordeaux,  

 2019. 02. 17-ig

Hollandia

∙ loft exhibition. architectuurcentrum, 

 amszterdam, 2019. 01. 06-ig

németország

∙ palaces and factories. the architecture  

 under king ludwig ii., architekturmuseum,  

 München, 2019. 01. 13-ig

∙ MärklinModerne, ait architektursalon,  

 München, 2019. 02. 04-ig

∙ forever new: frankfurts old town. building  

 between dom and römer since 1900

 daM, frankfurt, 2019. 03. 10-ig

∙ Hans poelzig. projects for berlin, tschoban  

 foundation, berlin, 2019. 02. 03-ig

∙ berlin fashion week, berlin, 2019. 01. 15. – 18.

olaszország

∙ luce in movimento / Mozgó fény. 

 nicolas schöffer kiállítása, róma, 

 Magyar akadémia, 2019. 01. 26-ig 

∙ the princes' fragile treasures, palazzo pitti,  

 firenze, 2019. 03. 10-ig

∙ paolo pellegrin. Un’antologia. 

 MaXXi, róma, 2019. 03. 10-ig

portugália

∙ gregotti and associati 1953-2017: 

 the territory of architecture, fundação  

 Centro Cultural de belém, lisszabon, 

 2019. 01. 27-ig

szlovénia

∙ toasted furniture, Mao – Museum of 

 architecture and design, ljubljana, 

 2019. 02. 24-ig

∙ Made in slovenia, Mao – Museum of 

 architecture and design, ljubljana, 12. 31-ig 

PÁLYÁzATOK

lab5 x Utazási ösztöndíj 2019

a lab5 architects által alapított utazási 

ösztöndíj célja a design iránt szenvedélye-

sen elkötelezett fiatal tervezők támogatása. 

résztvevői lehetnek: 

Magyarországon bejelentett lakcímmel ren-

delkező, legalább 20. életévét betöltött, bár-

mely ország állampolgára, aki magyarországi 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 

hallgatója, legalább másodéves, de legfeljebb 

a felsőoktatásban 5 éve résztvevő hallgató, 

építész vagy belsőépítész szakirányon. az 

elnyerhető összeg csak utazásra fordítha-

tó, évente 1 hallgató nyerheti el, a díj brut-

tó 1.005 (ezeröt) euró. az utazás költségei 

lehetnek: repülőjegy (vagy más közlekedési 

jegy), biztosítás, vízumdíj, szállás, étkezés, 

belépők. az utazásnak min. 10 naposnak 

kell lennie, és 2019. augusztus 31-ig le kell 

zárulnia. a pályázatra egy öt oldalas, álló a4-

es formátumú dokumentáció nyújtandó be, 

melyet 1 példányban, nyomtatva, nem ösz-

szefűzve kell elküldeni a lab5 irodájába. le-

adás: személyesen vagy postai úton a lab5 

fadrusz utcai irodájában (1114 budapest, 

fadrusz utca 32. i. em. 1.).

további információ: www.lab5.hu

Határidő: 2019. január 14. 17.00.

lisszaboni triennálé bcp début díj – nem-

zetközi pályázat

a lisszaboni építészeti triennálé által meghir-

detett díjra egyénileg és kollektívan is jelent-

kezhetnek fiatal építészek. az ötödik triennálé 

az ész poétikája címmel, éric lapierre főku-

rátor szervezésében az építészet racionális 

gyökereihez tér vissza témájában. 35 év alatti 

építészek pályázhatnak, ez egy stúdió esetén 

az átlagéletkort jelenti. a nyertes 5000 eurós 

pénzjutalomban részesül. 

a pályázatot online kell beküldeni a követke-

ző weboldalon: https://form.jotformeu.com/

trienaldelisboa/t2019-debut

beadási határidő: 2019. március 26.

House in forest 2019: tiny House – nyílt 

nemzetközi tervpályázat

az ötletpályázatra kis méretű házakról alkotott 

építészeti, tájépítészeti vagy városrendezési 

elképzelésekkel lehet jelentkezni. a verseny 

célja, hogy elősegítse az erdő és környeze-

tének védelmét és felhívja a figyelmet a fenn-

tarthatóságra. a 2019- évi kiírás középpont-

jában az apró házak, a különleges építészeti 

stílus és a kreatív tervezési módszereket áll-

nak. a résztvevőktől új, eredeti koncepciókat 

várnak, de nem kizárólag a lakóhely stílusára 

vonatkozóan. alternatív megoldásokra is van 

lehetőség, például hordozható kabin vagy 

hordozható ház koncepciójára, amennyiben 

megfelelő indokolás támasztja alá. a tervezett 

ház nem lehet 2 emeletnél magasabb, ösz-

szterülete max. 30 m2, de tartalmaznia kell a 

négy alapvető helyiséget (nappali, hálószoba, 

konyha és fürdőszoba). amennyiben a terve-

zési terület erdőben van, meg kell oldani a 

vezetékes víz és a villamosenergia ellátást. a 

pályázatra jelentkezhetnek diákok  vagy gya-

korló építészek, egyénileg vagy csapatban. a 

nyertes résztvevők pénzjutalmat kapnak, az 

1. díj 500 dollár. a nyertes projekteket a kiíró 

honlapján teszik közzé.

regisztráció lezárása: 2019. február 28.

Határidő: 2019. január 14. 17.00.

további információ: http://Houseinforest.com/ 

Határidő: 2019. január 14. 17.00.

____
hírek
news____
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MÁNYi iSTVÁN
építész

diploma // Degree
1967 bMe építészkar

válogatott munkák // Selected projects
Holokauszt dokumentációs központ 
és emlékhely
Uránia mozi rekonstrukciója, budapest
Magyar nagykövetség, Helsinki
természettudományi Múzeum, budapest
közgazdasági egyetem, budapest 
wenckheim-kastély hasznosítása, 
szabadkígyós 

Kiemelt pályázatok // featured competitions
Műemlékegyüttes hasznosítása, kiszombor, 
1986 – 1. díj
elte – eXpo épületek, budapest, 
1993 – 2. díj
Városligeti Műjégpálya és korcsolyacsarnok, 
2001 – 1. díj
beregi árvízi újjáépítés, ajánlott tervek, 
2001 – megbízás
Várkert bazár rekonstrukciója, budapest, 
2012 – megvétel

díjak // Awards
1982 diplomadíj
1985, 1989 építészeti nívódíj, 
miniszteri dicséret
1990 ybl Miklós díj
1996, 2003 budapest építészeti nívódíja
2002 év szép Háza
2002 Magyar Művészetért díj
2003, 2004 budapest építészeti nívódíja
2005 pro architectura díj
2006  europa nostra díj
2015  iCoMos díj

iroda // Office
Mányi stúdió
1012 budapest, Mátray u. 4.
manyistudio@manyistudio.hu

____
ÉpítÉszek

aRchitects____

BANU rOLAND
építész

diploma // Degree
2004 pte Műszaki és informatikai kar

válogatott munkák // Selected projects
kulturális központ és színház felújítása és 
bővítése, Mátészalka (bán ferenccel), 2010
pálinkaház és bemutatóterem, nyíregyháza-
sóstógyógyfürdő, 2013
Continental aréna rekonstrukciója, 
nyíregyháza, 2014
aquarius élményfürdő bővítése, nyíregyhá-
za-sóstógyógyfürdő, 2015

Kiemelt pályázatok // featured competitions
újpalota közösségi Ház ötletpályázat, 2012
Hotel sóstó spa & resort, 2016
Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásköz-
pont, 2018

iroda // Office
a stúdió '90 kft.
4400 nyíregyháza,
dózsa györgy út 5.
+36 42 785 320

www.astudio.hu 

FEKETE ANTAL
építész

diploma // Degree
1980 bMe építészkar
1986 Mesteriskola Viii. ciklusát

válogatott munkák // Selected projects
westend City Center, budapest, 1999
bartók béla zeneművészeti szakközépisko-
la bővítése, budapest, 2000
Magyar televízió új székház és gyártóbázis, 
budapest, 2002
eiffel téri irodaház, 2006
allee ii. bevásárlóközpont, budapest, 2007
szervita téri irodaház, budapest, 2016

Kiemelt pályázatok // featured competitions
európa Hotel business Center és üdülőne-
gyed, 1992 – 2. díj
új nemzeti színház, 1999 – megvétel
iparművészeti Múzeum rekonstrukciója, 
2012 – megvétel

díjak // Awards
1980 diplomadíj
2000 ybl Miklós díj

iroda // Office
finta és társai építész stúdió kft.
1055 budapest, szent istván krt. 11.
fintarch@fintastudio.hu

fintastudio.hu

TENKELY SzABOLcS
építész

diploma // Degree
2004 szie ybl Miklós Műszaki főiskolai kar

válogatott munkák // Selected projects
kórház és gyógyfürdő bővítése, 
fehérgyarmat, 2012
Váci Mihály kulturális központ rekonstrukci-
ója, nyíregyháza (bán ferenccel), 2016
gizella pincészet, tokaj, 2016
Mirage Hotel átalakítása, nyíregyháza-sós-
tógyógyfürdő, 2018

Kiemelt pályázatok // featured competitions
szent istván tér rendezése ötletpályázat, 
Miskolc, 2007
Váci Mihály Művelődési központ rekonstruk-
ciója, nyíregyháza, 2009
Hotel sóstó spa & resort, 2016

iroda // Office
a stúdió '90 kft.
4400 nyíregyháza,
dózsa györgy út 5.
+36 42 785 320

www.astudio.hu 
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MArOSi MiKLÓS
építész

diploma // Degree
1965 építőipari és közlekedési Műszaki 
egyetem
1972–1973 Mész Mesteriskola

oktatói tevékenység  // Teaching activity
1979– bMge állami Vizsgabizottság 
tagja, elnöke
1994 bMe lakóépülettervezési tanszék, 
meghívott mester
1997 bMe középülettervezési tanszék, 
meghívott mester

válogatott munkák // Selected projects
Megyei kórház, kecskemét, 1983
orvostudományi kar új klinikai tömbje, 
szeged, 1993
Uzsoki utcai kórház új manuális tömbje, 
budapest, 2001
Corinthia grand Hotel royal, budapest, 
2002
royal fürdő, budapest, 2006
soho Hotel, budapest, 2008
fresenius nephrológiai Centrum, buda-
pest, 2010
royal park Hotel, budapest, 2011
gyógyintézeti központ, kecskemét, 2014

díjak // Awards
1980 diplomadíj
1980 Munka érdemrend ezüst fokozata
1981 ybl Miklós-díj
1995, 2002 Munka érdemrend arany 
fokozata
1995 pro architectura-díj
2002, 2009 budapest építészeti nívódíj
2002 Csonka pál emlékérem
2005 prima-díj
2005 fiabCi ingatlanfejlesztési nívódíj
2006 steindl imre-díj
2012 pogány frigyes-díj
2013 széchenyi-díj

iroda // Office
közti
2013 budapest, lublói u. 2.

kozti.hu

HArTVig LAJOS DLA
építész

diploma // Degree
1985 bMe építészkar
1992 Mék Mesteriskola Xi. ciklus
2009 pte pollack Mihály Műszaki kar 
dla fokozat

válogatott munkák // Selected projects
aquincum logisztikai központ, 2004
Cet acélszerkezet, 2009
indiai nagykövetség bővítése, budapest, 
2011
kecskemét, padMa Campus épület-
együttes, kecskemét, 2015
green Court lakópark budapest, 2017

Kiemelt pályázatok // featured competitions
piliscsaba oktatási és közművelődési 
központ, 2002 – 2. díj
esztergomi úti lakópark, budapest, 2006 
– 1. díj
kormányzati negyed, budapest, 2007 – 
megvétel
Xiii. ker. Városközpont, 2008 – megosz-
tott 1. díj
budapesti német iskola bővítése, 2015 
– 1. díj

díjak // Awards
2001 budapest építészeti nívódíj, dicsérő 
oklevél

iroda // Office
bánáti + Hartvig építész iroda kft.
1097 budapest, Vaskapu u. 10-14. C ép.
bh@bh.hu

bh.hu

cSÓKA BÁLiNT
építész

diploma // Degree
2006 Magyar iparművészeti egyetem, 
építész szak

díjak // Awards
2006 Magyar építész kamara belsőépítész 
tagozatának diplomadíja
2017 árkay aladár-díj

válogatott munkák // Selected projects
almárium étterem belsőépítészete, 2011 
siemens zrt. irodaház belsőépítészete, 2018
gyáli sportcsarnok és szálloda 
belsőépítészete, 2013
balatonfüredi magánklinika belsőépítészete, 
2017
sote egészségtudományi kar új épületé-
nek belsőépítészete, 2018

iroda // Office
art plus stUdio kft.
1161 budapest, kossuth lajos utca 37.

gELLÁr LÁSzLÓ
építész

diploma // Degree
1994 bMe építészkar
2009 energetikai szakértő

válogatott munkák // Selected projects
panoráma lakópark, budapest
Corvin irodaház i., budapest
tesco áruház és bevásárlóközpont, érd
budaliget lakópark, budapest
eszterháza központ irodák, budapest

iroda // Office
dVM design kft.
1052 budapest, türr istván utca 8.

www.dvmgroup.com
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KALÁSzi zOLTÁN
építész

diploma // Degree
2016 MoMe építészeti intézet
 
oktatói tevékenység  // Teaching activity
2017 - easa 2017 Hospitality - H! work-
shop csoportvezető, fredericia, dánia
2016 - Makerspace, építészeti kurzus 
fejlesztése, budapest, Mo.
2015 - Hellowood, biwak csoportveze-
tő, Csórompuszta, Mo.
 
válogatott munkák // Selected projects
buda Hills koncepcióterv, budapest (tiba 
studióval), 2018 
Hegyvidék galéria, budapest, 2017
rekk iroda, budapest 2017
the spiral, felhőkarcoló koncepcióterve, 
new york, 2014
Mercedez-benz múzeum pályázat, peking, 
2014
 
Kiemelt pályázatok // featured competitions
Millenáris Velodrom tervpályázat (társterve-
zők: VánczaMűvek, sporaarchitects) – 1. díj

díjak // Awards
2016 junior Master of light díj – 2. díj
2017 Master of light 2017 – 2. díj
2017 Média építészeti díja, döntős
2018 budapest építészeti nívódíj, kiemelt 
dicséret

iroda // Office
kazoda
zoltan@kazoda.co

kazoda.co

PiNTér MÁrTON
építész

diploma // Degree
2015 MoMe építészeti intézet

oktatói tevékenység  // Teaching activity
2015–2018 MetU, több kurzus és diploma-
konzulens

válogatott munkák // Selected projects
Hegyvidék galéria, 2017
rekk iroda, budapest, 2017
Central european fashion week, 
szcenográfia, 2017

díjak // Awards
2017 MoMe – 12. kerület egyetemi pályázat 
– 1. díj
2017 junior Master of light – 2. díj
2017 Média építészeti díja döntős

iroda // Office
Very good office
office@verygoodoffice.com

verygoodoffice.com 

WAgNEr PéTEr DLA
építész

diploma // Degree
1974 bMe építészmérnöki kar
1979 bMe építészmérnöki kar könnyűszer-
kezetes szakmérnöki oklevél
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 építéskivitelezési 
tanszék
1991 bMe címzetes docens

válogatott munkák // Selected projects
otp bankfiókok, 1981–1987
agrobank irodaház, budapest, 1989
arany jános színház rekonstrukciója, 
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 rekonstrukciója, 
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.
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