
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Az idei évben ünnepli Albertfalva alapításának 200. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület, az Albertfalvi Hely- és           
Iskolatörténeti Gyűjtemény, az Albertfalvi Keresztény Társas Kör, az Albertfalvi Polgárok          
Köre, valamint az Albertfalvi Közösségi Ház kezdeményezésével az Önkormányzat méltó          
módon szeretne megemlékezni a városrész alapítójáról, Albert Kázmér Ágost hercegről, egy           
mellszobor felállításával. 
  
A szobrot Önkormányzatunk saját beruházásában és költségvállalásával tervezi elhelyezni, a          
kerületi tulajdonban álló XI., Mahunka Imre téren (hrsz.: 43464). 
A mellszobor első eredeti példánya, Trischler Ferenc alkotása: Albert Kázmér Ágost           
szász-tescheni herceg című mellszobra a mosonmagyaróvári várban található. 
Újbudán az eredeti 60%-os másodpéldányának felállítása van tervbe véve, melynek          
elkészítésére a művészt a döntés meghozatala után kéri fel az Önkormányzat. 
Albert Kázmér Ágost szász-tescheni herceg (1738–1822) alakját nagyra becsülik a kerület           
lakói, hiszen a városrész alapítója volt. Albert Kázmér herceg előkelő családból származott,            
1765-ben lett Teschen hercege, 1765-1780-ig pedig Magyarország császári helytartója volt.          
Nevéhez fűződik a Mosonmagyaróváron 1818-ban, általa alapított Gazdaképző Intézet, a mai           
Széchenyi István Egyetem jogelődje. Nevét őrzi az általa alapított értékes művészeti           
gyűjtemény, a bécsi Albertina, illetve a Budapesthez 1950-ben csatolt Albertfalva is. 
Albertfalva területe és lakossága igencsak tagolt; a kertes házak mellett, az OTI-házak, a             
kőműves telep, a panelházak, a lakóparkok és a fecskeházak lakosai különböző           
időszakokban, más-más kulturális háttérrel költöztek a városrészbe. Így fontos olyan közös           
pontokat találni, amelyekkel Albertfalva valamennyi polgára tud azonosulni, s a városrészhez           
való kötődésüket is elősegíti, ilyen lehet a szobor állítása is. 
Műleírás: 
A tervek szerint a szobor méretei: magasság: 91 cm; vállszélesség: 81 cm; alaplap: 50 x 31 
cm. A talapzat méretei: 46 x 41 x 150 cm, melyhez az alapozás, 56 x 51 x 80 cm kell, hogy 
legyen. A szobor anyaga: bronz, a talapzat: süttői mészkőtömb. 
Felirat a talapzaton, vésett betűkkel: 
  

Albert Kázmér Ágost szász-tescheni herceg, 
(1738 – 1822) 

Albertfalva alapítója tiszteletére 
a városrész alapításának 200. évfordulóján állíttatta 

Újbuda Önkormányzata 
2019. 

  
A szobor tervezett helye: Budapest XI. kerület Mahunka Imre tér (helyrajzi szám: 43464). 
A szobor tervezett avatása: 2019. szeptember közepe. 
  



A döntéshez szükséges az 1991. évi XX. törvény 109. § (2) /továbbiakban: Tv./ bekezdése              
szerinti művészeti szakvélemény megléte is, melyet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú          
Nonprofit Kft. (MANK Nonprofit Kft.) ad ki. A szakértői véleményezésre 2019. áprilisában            
került sor. 
A szakvélemény szerint a bemutatott kész művet a szakértői vélemények alapján a bírálaton             
elhangzott észrevételek megfontolásával elfogadásra javasolja a MANK Kft. 
A szakértők kihangsúlyozták, hogy egy kész mű bírálatáról van szó, amelyet kvalitásosnak és             
méltónak találnak, így annak felállítását a megjelölt helyen támogatják. 
A Mahunka téren található Kisfaludi Strobl Zsigmond: Mahunka Imre és felesége c. szobra             
is, azonban az új szobor felállítása nem terheli le a teret, mivel a másik alkotástól megfelelő                
távolságba kerülne, az Albertfalva utca és az Adony utca által közrefogott szögben, a             
szögfelező vonalában, keleti tájolással elhelyezve. A két szobor így egy helyen           
emlékeztethetne Albertfalva két kiemelkedő személyiségére. 
  
Az előterjesztés mellékleteként megtalálható a szakvélemény és az első eredeti          
szoborpéldányról készült fotók. 
  
A szobor kivitelezésének költsége a Művész által adott jelen költségbecslés szerint bruttó            
1.847.850,- Ft. A posztamens alapanyaga, szállítása, megmunkálása, valamint az alapozás          
költségei bruttó 663.804,- Ft. A felmerülő tereprendezési munkálatok a Városüzemeltetési          
Osztály által éves szinten tervezett feladatok között elvégezhető. 
  
A Tv. 109. § (1) bekezdése értelmében művészeti alkotás elhelyezéséről a kerületi            
önkormányzat tulajdonában álló közterület esetében a kerületi önkormányzat        
Képviselő-testülete dönt. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön Trischler Ferenc: Albert Kázmér Ágost           
c. mellszobrának felállításáról a XI. kerület Mahunka Imre tér kijelölt helyén, valamint            
biztosítsa a megvalósításhoz szükséges maximum 2.550.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2019.          
évi költségvetése 4. sz. mell. 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások sorról. 
  
 
Budapest, 2019. május 17. 
  
 dr. Hoffmann Tamás 

  
 
 
 
 
 


