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A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a pályázati 
kiírásban foglalt felhatalmazás alapján   

 
Az „ÉV ÉPÍTÉSZE 2014” díjat 

 

SISÁK GÁBOR JÓZSEF 
 

okleveles építésztervező szakmérnöknek 
adományozza 

 
 

 Sisák Gábor József a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai karán 
szerzett diplomája után újabb, okleveles építész tervező szakmérnöki 
diplomáját védte meg. Néhány kivitelezésben és igazgatásban eltöltött 
év után saját irodát nyitott, és az elkészült munkái bizonyítják, hogy 
sikeresen. Az elmúlt időszakban számos épületet tervezett, melyek nem 
pusztán közvetlen környezetünkben, hanem távolabbi településeken is 
állnak. Ezekből is láthatunk néhányat a körülöttünk kiállított tablókon. 
 A megvalósult épületek arról tanúskodnak, hogy építészük az 
egyszerű formák és tömegek, a nyugodt arányokkal osztott felületek, a 
szerény, de elegáns anyaghasználat híve. Sőt, egyes épületei szigorú 
puritán külsőt öltenek, ahol a szinte nyílásnélküli falak egy befelé forduló 
világot sejtetnek. 
 
 A pályázatra benyújtott munkája a Hatvan városközpontjában álló 
régi autóbusz-pályaudvar átalakítása volt. A felújítás nem pusztán a 
rossz állagú épület felújítása, hanem új, a környezethez megfelelő és illő 
funkcióra történő átalakítása volt. A feladatot a szomszédban álló 
templom, és így a műemléki környezet sem könnyítette meg.  
 A meglevő épület a hatvanas évek vidékies stílusában épült, közel 
50 méter hosszú, földszintes épület volt, amit két végén terméskő 
harántfalakkal osztottak meg. Ennek középső szakaszában készült el a 
vasbeton perontető is. 
 A tervező az új épületet lerövidítette, mintegy felét visszabontotta. 
Ennek az épületrésznek van használható belső tere. A rövidített épület 
előtt végigfut egy acél-üveg szerkezetű előtető, ami visszahozza a 
korábbi buszvárók hangulatát. Ugyanakkor a korábbi épület tömegére 
utal az épület bütüjéhez illesztett pergola, ezzel idézve a korábbi épület 
tömegét. Az épület város illetve park felőli oldalán fogyasztótérnek-
terasznak szánt acél-fa szerkezetű pergolasor fut végig.  
 Az épületet burkoló nagytáblás faburkolat barátságos, meleg 
színével jól harmonizál a hosszában épület elé tett, karcsú acél-üveg 
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előtető halványkék színével. A bütük fehér, rusztikus faktúrájú 
felületképzése erős kontrasztban áll a pergolák vörösesbarna színével. A 
pergola rácsos-játékos árnyékot vet az épület homlokzatára, és mintegy 
átvezet a park természetes környezetébe. 
 Az épület a város főterének új eleme lett, hangulatos belépőt jelent 
a megváltozott városi környezetbe.  
 A díjazott épület nem látványosan nagyméretű, de így is hűen 
kifejezi a tervező gondolatait. Egyszerű tömege és egyszerű szerkezeti 
megoldásai mellett elegáns és barátságos épület született, amiben jól 
érezhetik magukat az emberek. 
A Nógrád Megyei Építész Kamara elnöksége a hatvani régi 
buszpályaudvar átalakításának megoldásáért, a színvonalas építészeti 
kialakítás tervezéséért ítélte az „Év építésze 2014” díjat. 
 
Salgótarján, 2014. október 09. 
 
Az elnökség nevében:                        Kenyeres István  
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