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Bp. IX., Külső-Ferencváros – TIMÓT utca 5. 
 

 

 

cím Timót utca 5. 
hrsz.: 38224/13 

tömb 237 

tervező építész Császári és Királyi Budapesti Katonai Építészeti Osztály  

[K.u.k. Militär Bau-Abteilung in Budapest] 1895 

építési idő 1897 

építészeti stílus téglahomlokzat, sarok-armírozás és ablakkeretek kőutánzó 

vakolatarchitecturával  

szintszám földszint + 2 emelet 

épülethasználat Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata 

egyéb védettség -  

megjegyzés eredetileg a volt Báró Laudon laktanya legénységi szállás épülete 

pótlap 8 
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Budapest övezeti beosztása, kiadja a fővárosi közmunkák tanácsa, 1894.:  

a terület még beépítetlen, a következő évben „A katonai laktanyák beváltása” című egyezménnyel a Gubacsi 

dűlőben két telket adnak át a hadseregnek tüzérségi szerraktár és laktanya építés céljára.  

(forrás: Fővárosi Közlöny 1895. február 05. és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának éves jelentése)  

 

 

 

 
Homolka József: Budapest Székesfőváros és környékének térképe 1903.:  Báró Laudon tüzérségi laktanya 

Ekkor már áll a főépület és több raktár, az egész környék katonai célú használatban van, lőportár, fegyvergyár, 

társzekér raktár és gyakorlótér veszi körül az új laktanyát. 
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Budapesti Útmutató és Címtár, a rendőrségi zsebkönyv melléklete 1928.:  Hadirokkant otthon 

Az első világháború után hadirokkant otthon és foglalkoztató műhelyek működtek benne.  
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kefe- és seprőkötő, ecsetkészítő műhely 

 

 
kosárfonó műhely 



 

Külső-Ferencváros kerületi egyedi védelemre javasolt épületei 

 
Budapest térképe 1943.: Kö. T. I. 

 

 
Budapest kataszteri térképe 1945. (Mapire) 
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A több, mint 100 méter hosszú, traktusonként változó (14, 19 m) szélességű, pince, földszint és 2 emeletes épület 

 

épült: 1897-ben, a Báró Laudon vártüzérségi laktanya legénységi szállásaként  

1916-tól 1931-ig kisegítő hadikórház és hadirokkant utógondozó 

1920-tól Magyar Királyi Toldi Miklós Vívómester- és Sporttisztképző Iskola 

1932-től Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképző Intézet 

1936-ban itt készül az olimpiára az öttusa- és úszóválogatott 

1941-től Toldi Miklós Honvéd Központi Testnevelési Intézet 

a világháború alatt újból tüzérlaktanya 

1944-ben a közeli rendező-pályaudvar miatt súlyos bombatalálat éri, kifosztják 

1947-től a Tanonc és Ifjúmunkás Otthonok Országos Szövetségének kezelésében (2 lakószobával, 22 lakóval 

kezd) 

1948-tól „Rákosi Mátyás Ifjúmunkásváros” 

1952-től a Munkaerőtartalékok Hivatala 2. sz. Ipari Tanuló Intézete 

1962-től Bordás András Ipari Tanuló Intézet és diákotthon 

1993-tól Szily Kálmán Műszaki Középiskola és Kollégium 

2015-től a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum tagintézménye, Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 

 

Budapest Főváros Levéltárában megtalálhatók az 1982-es felmérési rajzok  

(a dokumentáció a kezdeményező által beküldött dokumentumok felhasználásával készült) 

 

  Budapesti Hírlap 1895 május 4. 

 

 

  a tetőszerkezeten látható évszám 
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   képeslap 1905 körül (fotó: Erdélyi) 

 

 

   képeslap  1939 körül 

 

 

   képeslap 1939 körül  
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Az iskola jelenlegi állapota: 

 
a porosz-süveg boltozatok az álmennyezetek fölött rejtőznek 

 

 
a pincében láthatóak az eredeti födémszerkezetek és öntöttvas oszlopok 

 

    
az utólag vörösre festett téglaburkolat és a vakolt, festett párkányok és ablakkeretek 
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a pinceablakok vakolt keretezése és a festék alól kibukkanó, eredetileg sárga tégla 

 

    
az eredetitől eltérő osztású új ablakok, szellőző kürtő, és az eredeti ablakok  

 

 
az épület légifotója (forrás: Google) 


