
 

Baranyai Ferenc 

 (Sopron, 1933. 10. 19. – 1986. ) 
Összeállította: Balla József aranydiplomás építész 

Iskolai tanulmányait az érettségi megszerzéséig szülővárosában, Sopronban 
végezte. Építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen kapott – az 
Építész Kar Tervező tagozatán – 1957-ben. Építész tervezői munkásságának 
döntő részét a Dunaújvárosi Tervező Irodában fejtette ki. Az irodának - annak 
1958-as alapításától - haláláig volt munkatársa. Terveinek zöme Dunaújváros-
ban valósult meg, de készített kiviteli terveket Fejér megye más településeire 
is, sőt megyén kívülre is. 
 

 

Az iroda legtermékenyebb tervező építésze volt. Az alábbiakban az általa tervezett 

és megvalósult főbb létesítmények. 

 

Lakó- és szállásjellegű épületek: 

 A Szórád Márton út keleti oldalán álló D/15 jelű 4 emeletes lakóépületet – meglévő 

pincefalakra tervezett, új felépítménnyel. Ennek az épületnek északi oldalán egy 
teljesen új szárny épült a város első műtermes lakásaival. 

 A Vasmű út úgynevezett „leszűkítési” koncepciójának fontos elemeként tervezett 

F/5-8 jelű lakóépület együttes a legfelső szinten műterem lakásokkal, a földszinte-

ken idegen rendeltetésű funkciókkal. Pl.: kiállítási terem, IBUSZ, idegenforgalmi 
hivatal, vendéglátó egység, stb. Dr. Weiner Tibor mellett társtervezőként működött 

közre. 

 A Barátság városrész nyugati oldalán épült egyemeletes és földszintes sorházak. 
 A Vigadó téri négyemeletes lakóépület – óvodával és az óvodalánc központi gond-

nokságával. 

 A Római Tábor délnyugati peremén épült – hagyományos szerkezetű – négyemele-

tes lakóépület – úgynevezett KISZ ház. 
 A Vasmű út – Építők útja kereszteződésénél lévő négyemeletes munkásszálló. 

 A papíripari iskola Ságvári városrészben lévő kollégiumi épülete. 

 A Római tábor észak-nyugati részén épült Közgazdasági Szakközépiskola Kollégi-
uma. 

 A Duna soron épült 5 darab négyemeletes pontház, egyedi tervezésben, Dunaújvá-

rosban az első középblokkos technológiával, Dr. Weiner Tiborral. 
 Négy darab középmagas – öntött technológiájú – pontház adaptálása típustervek 

alapján. (3 db a Dózsa I. városrészben, egy pedig a Vigadó étterem mögött.) 

 A dunaújvárosi főtértől Keletre lévő területre két darab középmagas sorházat és 

három darab – szintén középmagas – panelos pontházat adaptált a dunaújvárosi 
körzeti típustervek felhasználásával. Az egyik sávház földszintjén többek között a 

Domanovszky Képtár nyert elhelyezést. Az egyik pontház földszintjén kapcsolódó-

an került kialakításra az új házasságkötő terem. 
 A Kertvárosban épült – a Dózsa György úttal párhuzamosan – egy egyemeletes sor 

és pár darab szintén egyemeletes ikerház. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Megvalósult közösségi épületei: 

 A városközpont jelentős alkotóelemei, az Országos Takarékpénztár és a Magyar 
Nemzeti Bank. 

 Dunaújváros Tanács és Pártszékháza. Építése Dr. Weiner Tibor tervei alapján 

kezdődött.  
 Munkás Művelődési Központ. 

 Vidámpark főbejárati építménye. 

 A Barátság városrész északi kapujában lévő Sörkert vendéglő. 

 Szalki szigeti dunai fizető strand és kemping. 
 Ságvári városrészi kis ABC – a hozzá csatlakozó fiókkönyvtárral. 

 Kertvárosi nyolc tantermes általános iskola. 

 Római tábor húsz tantermes általános iskola. 
 A Római tábor észak-nyugati peremén épült Közgazdasági Szakközépiskola. 

 A Kádár-völgy nyugati oldalára tervezett Papíripari Szakmunkásképző intézet. 

 Dunai Vasmű Sportcsarnoka. 
 Várpalotai Sportcsarnok. 

 

  

   

  
Kitüntetései: 

 Építőipar Kiváló Dolgozója – miniszteri kitüntetés – 2 ízben. 
 Szocialista Kultúráért kitüntetés. 

 „Dunaújvárosért” emlékplakett tulajdonosa. 

 

 


