
Annak, hogy a Széchenyi-hegyi, 1958-ra 
elkészített adóépület és csatlakozó szárnyai, 
majd az 1975-ben mellettük felállított, acélból 
készült, 192 méter magas antenna (utóbbi okán 
ez Magyarország 9. legmagasabb építménye) 
ez idáig nem az első számú ikonja volt a budai 
hegyvidéknek talán kicsit közrejátszik az is, 
hogy az ötvenes évekbeli részek az utóbbi 
évekre már megérettek a felújításra.

Hogy azt írjuk, „ez idáig”, nem véletlen, 
ugyanis az 1958 februárjában átadott 
épületegyüttest 2018-ra újíttatta fel 

tulajdonosa, az Antenna Hungária Zrt., így most 
már semmi sem állíthatja meg a folyamatot, 
hogy mindenki szemében egy városrész 
nemcsak messziről látható, de emblematikus 
épülete is legyen távolabbi szomszédja, az 
Erzsébet-kilátó mellett.  A Székely László és 
Gergely István által tervezett adóépületre 
a megnövekedett kapacitásigények miatt 
volt szükség, az együttest 1956-ban kezdték 
építeni, és két év alatt el is készült az 55 méter 
magas, 11 emeletes, acélszerkezetű adóépület 
és a csatlakozó épületrészei. 

Az adóépület teljes homlokzatát süttői 
mészkőlapokkal burkolták olyan módon, hogy 
a harmonikus ritmusú ablakkiosztásokkal, 
felső három szintjén erkélyekkel létrehozott 
tömbön az ablakok körül, illetve a sarkokhoz 
közeli sávokban lépcsőzetesen helyzeték 
el a lapokat. Ez a megoldás dinamizálta a 
homlokzatot, de problémákat is okozott: 
az időjárásnak különösen kitett, magas, 
nyúlánk tömb burkolólapjai alá beszivárgott 
a hó, az eső, és ez persze idővel kikezdte az 
alapszerkezetet is. Mindezek miatt 1984-ben 
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a lapokat Hungarocellre cserélték, és ekkor 
került le a homlokzatról a jellegzetes hullámos 
előtetős bejárat melletti Borsos József 
készítette relief is.  Ezt követően komolyabb 
felújítás nem történt az épületegyüttesen, így 
sürgető volt már egy korszerűsítő beavatkozás, 
amit a digitális technológiára való átállás 
is segített, hiszen a korábbi, egyre több 
antenna, technológia, ami a kubatúrára 
került, a digitalizáció érkezésével lekerülhetett. 
Jelen felújítás (2016-2018) vezető tervezője 
Dévényi Tamás (Budapesti Műhely) volt, a 
tervező részben az kinti, benti eredeti állapot 
feltárását kapta feladatául, továbbá részben 
a későbbi épületrészek racionalizálását, az 
egyes épületrészek harmonizálását. 

A projektben részt vevő vállalkozások 
közül az egyik legnagyobb felelősséggel 
járó feladatrészt, az összképet alapvetően 
meghatározó nyílászárók cseréjét többek 
között az Aluprof-Hungary Kft. végezte el. 
Az eredeti adóépület-részen a homlokzati sík 
elé kissé kiültetett nyílászárókat az eredeti 
osztásképnek megfelelően, egyedi gyártású 
alumínium és műanyag anyagúakra cserélték. 
Az Aluprof kifejezetten erre a projektre 
készült nagy méretű, közel szabályos, azaz 
170 x 180 centiméteres ablakai esetében nem 
csupán a formai követelmények játszottak 
szerepet. A szabadon álló, mint azt az 
épület korábbi története is jól mutatja: az 
időjárásnak különösen kitett épületre nagyon 
szigorú szigetelési és zárási előírásoknak 
megfelelő nyílászárók szükségesek, ráadásul 
a méret, a történeti előzmények okán a forgó 
rendszerű ablakok beépítése volt indokolt. 
Ezen nyílászárók mindegyikét a homlokzatból 
enyhén előre ugró lemezperemmel látták el, 
a technikai erkélyeket pedig Equitone linea 
burkolattal fedték. A komplexum egészére 
tekintve a cég az építészeti elvárás és a jó 
ár-érték arány elérés érdekében az Aluprof 
MB-SR50N függönyfal rendszerét, továbbá 
az Aluprof MB-70 HI és MB-60 PIVOT ajtó- 
és forgóablakrendszerét tervezte be. 

Mint korábban említettük, a felújítás 
korszerűsítéssel is járt. Az adóépület 6. 
emeletén a homlokzat síkjából konzolosan 
kiültetett, üvegfalakkal határolt új térrészt, 
tárgyalót építettek. Ez a három oldalán 
üveggel kialakított, keskeny profilú, 
könnyed szerkezetű, az Aluprof MB-SR50N 
függönyfalrendszerből készült kiegészítés 
a technológiájának köszönhetően szinte 
láthatatlan építészeti tagozattal gazdagította 
a hatvanéves, megújult tömböt. 

Az Aluprof-Hungary Kft. számára 
megtiszteltetés volt ez a munka, és a 
projektben részt vett minden munkatársunk 
számára öröm, hogy hozzájárulhattunk ahhoz, 
hogy Széchenyi-hegyi adóépület építészetileg 
őrizve az eredeti értékeit egy valóban 21. 
századi, korszerű épületegyüttessé válhasson.
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