
 

 

A 2012 év végén megvalósult teljes felújítás és rek onstrukció  után a kastély egész 
területe alkalmas a legkülönbözőbb típusú rendezvények és tréningek befogadására. A 
350 fős konferencia terem, a 120 fős díszterem, a kisebb szekció termek, a napi szinten 
üzemelő cukrászda és az egyedülállóan szép kert a legkülönbözőbb eseményeknek ad 
otthont. 

 

Az épületegyüttes a nyugat-keleti irányban húzódó Pesti út déli oldalán helyezkedik el. 
Építtet ője báró Bujanovszky Elek tábornok volt, Podmaniczky  Erzsébet férje . Ők a 
környékbeli földjeiken az elsők között próbáltak Magyarországon burgonyát termeszteni 
az 1750-es, 1760-as években. Ekkor építtették a kastélyt is, ahol aztán állandó jelleggel 
éltek. Bujanovszky 1799-es halálával a kastélyt a Podmaniczky család vette birtokba. 
Podmaniczky János költözött ide és lett kedvenc lakhelye; saját birtokait innét 
igazgatta. 

 Az 1838-as pesti árvíz idején az áradás elől menekülőknek adott szállást a 
kastélyában. Podmaniczky egyik lányát, Zsuzsannát 1864-ben vette feleségül gróf 
Vigyázó Sándor, aki révén végül 1873-ban egyesült a két család. A kastélyt is 
ekkortól hívták Podmaniczky-Vigyázó-kastélynak . Udvari homlokzatát 1910-ben 
alakították ki neobarokk stílusban. 

Vigyázó Sándor végrendeletében minden vagyonát a Ma gyar Tudományos 
Akadémia javára hagyta , ami ellen egyetlen fiának, Vigyázó Ferencnek nem volt 
kifogása apja 1925-ös halálát követően. Ennél fogva mikor Ferenc 1928-ban meghalt, 
gyermeke nem lévén a kastély az MTA tulajdonába került; a végzést azonban Sándor 

leánygyermeke és néhány oldalági örökös is megtámadta (lévén a teljes vagyon ezzel 
együtt közel 20 millió koronára rúghatott), így ténylegesen csak annak lezárulta után lett 
az Akadémia tulajdona a környező birtokokkal együtt. Utóbbiak felparcellázásából 
született két mai városrész is: Régiakadémiatelep, illetve Akadémiaújtelep. 

Az épület a második világháborúban a frontvonalak közelsége miatt előbb a katonák, 
majd a lakosság fosztogatásának áldozata lett. A háború után a szocialista rendszer a 
többi kastélyhoz hasonlóan államosította, belső terét durván, az eredeti kialakítást 
teljesen figyelmen kívül hagyva átalakította és szociális otthonokat létesítettek benne. 

A rendszerváltás idején már gazdátlanul állt, 1990-ben tulajdonos nélkül maradt. A 
kerületi önkormányzat a helyzetet felismerve sikeresen (és ingyen) megszerezte a 
kastélyt ám felújítására sem akkor, sem pedig később nem volt pénze. 

1996-ban vandálok betörtek az épületbe és felgyújtották; a tető szinte teljesen leégett; 
az épület többi részét a tűzoltáskor használt víz tette tönkre. 

A kastélytól néhány száz méterre helyezkedik el a Podmaniczky–Vigyázó Mauzóleum, amit 
2008-ban felújítottak és emlékhellyé alakítottak. A hajdani kastélykert területén egy 
önkormányzati idősek otthona is van. 
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A magas minőségű catering kiszolgálást az ország egyik legnagyobb rendezvény-
vendéglátója, az Albatros Party Service séfjei és a kastély épületén belül kiépített 
befejező konyha segítségével tudjuk garantálni. 

A Podmaniczky Rendezvénykastély ideális környezetet biztosít: 

• szűk körű vagy több száz fős konferenciáknak, 

• ügyfél partinak, 

• termékbevezető rendezvényeknek, 

• promóciós rendezvényeknek, 

• sajtótájékoztatóknak, 

• évzáró – karácsonyi partinak, 

• kihelyezett értekezleteknek, 

• jubileumi rendezvényeknek, 

• kulináris jellegű rendezvényeknek, 

• tréningeknek, 

• divatbemutatóknak, 

• báloknak, 

• színházi előadásoknak. 

A kastély oldalszárnya felett, előre láthatólag 2014 évben 10 db vendégszoba kerül 
kialakításra. 

 

A kastély oldalszárnyának ódon falai között működő cukrászdánkban újszerű és 
hagyományos finomságokkal várjuk kedves vendégeinket keddtől vasárnapig 09:00-
18:00 között.  A nyári időszakban a Kastély parkjában berendezett kerthelység nyújt 
kellemes helyszínt egy jó kávéhoz, egy remek beszélgetéshez vagy egy vasárnapi 
délutáni kis torkossághoz. 
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