
KEDVES L AKÓK, KEDVES SZOMSZÉDOK!
A MAM Zrt. számára fontos a BEM PROJEKT környékén élők tájékoztatása,  

a folyamatos párbeszéd, ezért a projekt www.bemprojekt.hu weboldalán megjelenő 
információkon túl negyedévente nyomtatott formában is szeretnénk Önöket értesíteni  

a napi és a közeljövőben tervezett munkafolyamatokról és azok várható hatásairól.

ÉRDEKES ADATOK 

  A régészek igen gazdag római kori leletanya-
got gyűjtöttek a rétegekből, gödrökből: mint-
egy 200 darab érmét, több száz láda kerámia 
edénytöredéket (köztük számos import darab-
bal), üvegedényeket, fémtárgyakat, konyhai 
hulladékként eldobott állatcsontokat mentet-
tek meg az utókor számára. 

  A leletek között jelentős mennyiségű, minden-
napi élethez használt apró használati tárgyakat 
azonosítottak, például ruhakapcsoló tűket, 
hajtűket, ékszereket (egy arany fülbevalót is), 
bronz csengőt, övvereteket, ládikavereteket, 
kulcsokat, zárakat. 

 
  A beruházó a múlt értékeinek megőrzését szem 

előtt tartó, felelősségteljes eljárását bizonyítja, 

hogy a törvényi szabályozáson messze túlmenően 
is biztosított anyagi forrást a régészeti munkákra. 
Ezen kívül a feltáráshoz szükséges többlet időráfor-
dítást – a kivitelezési munkák késleltetése és hát-
ráltatása révén is – ugyancsak vállalta. A csaknem 
egy évig tartó régészeti feltárás eredményeképpen 
megmentett leletek egy részét a beruházó az épülő 
irodaház lobbijában tervezi bemutatni a nagykö-
zönség számára, a többi a Magyar Nemzeti Múze-
umba kerül. 

A beruházó továbbra is elérhető a projekt dedikált 
weboldalán, ahol a beruházással kapcsolatos kérdése-
iket, észrevételeiket benyújthatják a lakosok. Minden 
üzenetet 3 munkanapon belül kivizsgálunk és megvá-
laszolunk:

www.bemprojekt.hu/kapcsolat



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PROJEKTRŐL 

RÖVID TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

A terület, ahol az építkezés jelenleg is zajlik, a 
történelem során több katonai létesítménynek 
is otthont adott. A Radetzky-laktanya helyén már 
a római korban is egy katonai tábor állt: dalmá-
ciai és nordicumi hispán lovasok állomásoztak 
itt. 1897-ben Benedickty József főmérnök tervei 
alapján kezdték el építeni az eklektikus, részint 
négy-, illetve háromemeletes, U alakú kaszár-
nyát. Az épület a történelem során számos funk-
ciót látott el: volt kaszárnya, az első világháború 
alatt hadikorházként működött, a II. világháború 
idején pedig a németekhez került. A laktanya egy 
részében 1949 után az Államvédelmi Hatóság 
(ÁVH) rendezkedett be, majd 1957-től, a forrada-
lom leverése után a Munkásőrség egyik fővárosi 
központja lett. Az épület az 1989-es rendszer-
váltást követően a Magyar Demokrata Fórum 
(MDF) székháza volt, később pedig irodaházként 
működött. Az évek során az épület egyre erőtel-
jesebben pusztult, felújítására nem volt forrás, 
végül 2006-ban az állam az ingatlan értékesítése 
mellett döntött. Az elmúlt 20 évben különféle 
átépítési munkákat hajtottak végre az épületen, 
ezek azonban csak tovább rontottak általános 
állapotán.

2020-BAN A RADETZKY-LAKTANYA  
ÉLETÉBEN ÚJ FEJEZET KEZDŐDÖTT

A jelenlegi tulajdonos a Bem projekt terveinek 
elkészítésével a műemléki felújításokban nagy 
tapasztalatokkal rendelkező, több hazai és 
nemzetközi díjjal elismert 3h Építésziroda Kft.-t 
kérte fel, amely az UNESCO-szempontoknak 
megfelelve, a műemlékes szakemberek meg-
állapításait és állásfoglalását figyelembe véve 
kelti életre az épületet. A Duna felőli épület-
rész, a laktanya homlokzata teljes karakterében 
megőrzésre, sőt restaurálásra kerül; a beruházó 
helyreállít számos olyan díszítőelemet, amely a 
második világháborúban sérült meg. A laktanya 

többi része azonban rendkívül rossz állapotban 
volt, a korábbi beruházók által elindított bontási 
munkák miatt – ezeket az épületrészeket nem 
lehetett megfelelő állapotban megmenteni.

A PROJEKT ELŐNYEI 

Budapest egyik elhanyagolt állapotban lévő, 
használatra alkalmatlan épülete újul meg egy  
Duna-parti frekventált lokációban, teljes mér-
tékben magántőkéből, bekapcsolódva ezzel a 
város és az épület környezetének vérkeringésébe.  
Az életveszélyes, használaton kívüli, méltatlan ál-
lapotban hanyatló, részben elbontott épület he-
lyén megvalósuló új komplexum tiszteleg a múlt 
előtt, ugyanakkor a XXI. századi elvárásoknak is 
maximálisan megfelel. A Radetzky-laktanya fő-
épületének műemlékvédelmi szempontból érté-
kes homlokzata megmarad, restaurálásra kerül, 
és az új épület ékköve lesz.
A projekt részeként irodaház és szálloda épül, 
melynek belső tereit – a régióban egyedülál-
ló módon – a világhírű holland tervező, Marcel  
Wanders tervezőirodája álmodja meg. Mindezek 
mellett a beruházó hozzájárulásának köszönhető-
en a Bem tér Duna-Buda Projekt keretében az épü-
let körüli közterületek is megújulnak: újjászületik 
a Bem tér, valamint fejlődik a helyi közlekedés.  
A teljes környezet szebb, komfortosabb, élhetőbb 
lesz az itt élők számára. A környék presztízse je-
lentősen megnő, a beruházásnak köszönhetően 
a helyi ingatlanok értéke jelentősen emelkedhet. 
Az irodaház új lobbija egyfajta passzázsként köti 
majd össze a Henger és a Kandó Kálmán utcát. 
Az elegáns, részben fedett átjáróban kiskeres-
kedelmi egységek, például éttermek és kávézók 
létesülnek, melyek a közelben lakók kényelmét is 
szolgálják. A fejlesztés részeként egy mélygarázs 
is épül, amely mintegy 390 új parkolóhelyet biz-
tosít majd, így nem növekszik az utcán parkoló 
autók száma. A környék lakosai kedvezményes 
áron használhatják a mélygarázst éjszakai parko-
lás céljából.

JELENLEGI ÉPÍTÉSZETI MUNKÁLATOK 

  A 7.500 m2 területen közel egy évig vég-
zett régészeti munkálatok befejeződtek, 
ehhez hasonlóan a földmunkák is véget 
értek.

  A bontási munkálatok 2021 októberében 
befejeződtek, azóta a szerkezetépítési fá-
zis zajlik. Jelenleg az irodaház szerkezet-
építési munkálatait végzi a kivitelező, 
valamint betonozási munkálatok folynak 
a földszinten, az 1. emeleten és a -1-es 
szinten. 

  A pinceszinti födémek várhatóan 2022. 
augusztus második felében elkészülnek, 
ezáltal a jelenleg legnagyobb hanggal járó 

padlócsiszolás is befejeződik, amelynek 
köszönhetően jelentős mértékben csök-
ken majd a zajterhelés.

  Az irodaház vasbeton szerkezete a jelen-
legi ütemterv szerint 2023. januárjában 
készül el.

  Az Önök nyugalma érdekében vasárnap 
és ünnepnapokon limitált a munkavégzés 
a Bem projekten. 

  Az irodaépület átadására 2023. harma-
dik negyedévében kerülhet sor, a hotel  
pedig várhatóan 2024. nyár elején válik 
teljessé.

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 

2023. márciusig Szerkezetépítés 

2022. vége – 2023. vége Szakipari munkák 


