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Bevezetés, köszöntő

1. Bevezetés, köszöntő
A közvetlen környezetünk, természeti és épı́tett értékeink alapvetően meghatározzák a
mindennapjainkat, életminőségünket, szellemi és testi egészségünket. Különösen fontos ezért,
hogy Kőbánya lakossága, az itt élők és dolgozók együtt tegyenek ezen értékek megóvásáért és
ennek szellemében a település fejlesztéséért.
A településképi arculati kézikönyv a településkép védelmének és fejlesztésének sajátos eszköze,
amelynek elsődleges célja a tájékoztatás és a szemléletformálás. Kőbánya településképi arculati
kézikönyve bemutatja a város épı́tészettörténeti múltját, amely alapján meghatározza a kerület
eltérő karakterű területeit. Az eltérő jellemzőkkel bı́ró területeknek sajátos meghatározó arculata
alakult ki a nagyvárosias, műemlékekben bővelkedőtől a történelmi és modern ipari központokon
át a kertvárosias és magasházas lakóterületekig. Kőbánya gazdag történelme, az egykori
felemelkedését biztosı́tó kőbányászat és sörgyártás ugyanúgy formálta ezeket a karaktereket,
mint teszik azt ma a legmodernebb ipari beruházások és az új épı́tésű otthonok.
A kézikönyv összegyűjtötte azokat az épı́tészeti alkotásokat, stı́lusjegyeket, műszaki
megoldásokat, amelyek Kőbánya arculatának meghatározó alkotóelemei az egyes
városrészekben. Ezeknek a megőrzése érdekében fogalmaz meg javaslatokat, minőségi
elvárásokat, követendő módszereket oly módon, hogy a kialakult, védendő környezet megóvását
szolgálja, emellett megfelelő eszközöket biztosı́tson a jövő fejlesztéseinek is.
A fejlesztők, beruházók, épı́tkezők és tervezők vagy a Kőbánya településképének védelme iránt
pusztán elhivatottságot érző, városszerető polgárok a kézikönyvből útmutatást nyerhetnek a
környezetünk megóvásában, Kőbánya további szépı́tésében végzendő közös munkánkhoz.

1

1.

Bevezetés, köszöntő

2

2. A település bemutatása, általános településkép

2. A település bemutatása, általános
településkép
Kőbánya a főváros sajátos, érdekes, valamint izgalmas adottságú és múltú kerülete. Budapest
jelenlegi területe több történeti település egybeolvasztása révén alakult ki, így szerkezete
többközpontúvá fejlődött, amelyben a főközpont markáns túlsúlya érvényesül. A városszerkezet
kitüntetett súlypontjait képezik az egykor önálló, történeti települések központjai, ezek egyike
Kőbánya központi térsége is, amely egyúttal a főváros földrajzi középpontja.
Kőbánya története
Kőbánya a főváros más részeihez hasonlóan igen nagy múltra tekinthet vissza. Területén már
római, népvándorláskori és középkori leletek is előkerültek, például római edények és avar
sírmellékletek.
Az Árpád korban Kőbánya területe Új Bech halászfalu határához tartozott, majd miután az a
tatárok pusztítása folytán elnéptelenedett, Kőér néven a margitszigeti apácakolostor birtoka lett.
A kerület történetét a legutóbbi időkig jelentősen meghatározó Kewer (Kőér) hegy első említése
IV. Béla egyik adományleveléből maradt ránk. A "hegy" 147 m es magasságával valóban
kimagaslik a Pesti síkságból, s a nevéből következtetve már a XIII. században ismerték kőbányáit.
Az itt található mészkő a földtörténeti középkorban keletkezett, amikor a Kárpát medence nagy
részét tenger borította. Ez a terület valószínűleg egy tengeröböl lehetett, ahol a mészvázas csigák
maradványai nagy mennyiségben rakódtak le. A mészkő rétegekre az újkorban agyag rakódott le.

Második katonai felmérés (1806 1869)
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Részben itt terült el a nevezetes Rákos mező, amely 1286 és 1540 között számos országgyűlés
színhelye volt; az uralkodók sátorhelye a Királydombon lehetett. A patakvölgy dús legelői és a
dombok vadállománya lehetővé tették akár tízezrek ideiglenes élelmezését is.
A terület a török hódoltság alatt Pest városa és különböző nemesi családok uradalma volt, 1739
ben csak hosszas pereskedést követően került a város kizárólagos tulajdonába.
Kőbányán már a 13. században bányászták a könnyen faragható mészkövet, amelyet
építkezésekhez használtak fel. A termelés a török hódoltság idejében fellendült, majd az 1838. évi
nagy pesti árvíz utáni újjáépítések során ipari méreteket öltött, aztán a kiegyezést követő építési
konjunktúra idején tetőzött. A kőfejtés virágkora a XIX. század második felére esett: 1866 ban már
kilenc bánya működött itt. Pest legnagyobb része (óvatos becslések szerint is minimum a fele)
kőbányai mészkőből épült. Híres építészeti alkotások, mint a Lánchíd, a Mátyás templom, a Szent
István Bazilika, a Halászbástya, a Tudományos Akadémia és az Andrássy út számos palotája épült
az innen származó kőből. A még gazdaságosan kitermelhető mészkő a XIX. század végére fogyott
el, akkor a bányákat bezárták. 1890 körül, amikorra a kőbányászat befejeződött, Magyarország
egyik legnagyobb, több mint 32 kilométer hosszú, fésűs elrendezésű, összefüggő pincerendszere
maradt a bányák helyén. Az évszázadok folyamán elsősorban a bortermelés majd a sörgyártás
céljára hasznosították a megmaradt pincerendszert, de utóhasznosítása tág keretek között,
innovatív módon, sokféle funkció befogadásával jelenleg is zajlik.

1887 es kőbányai térkép

A bányászattal szinte párhuzamosan a szőlőművesség és a bortermelés is virágzásnak indult a
területen. A szőlőhegyek környékén fekvő földeket az 1850 es években kezdték kiparcellázni.
Ekkor kezdődött Kőbánya átalakulása, amikor először a szőlősgazdák az elhagyott kőbányákban
pincehelyeket alakítottak ki. Az Ó és Újhegy Pest környékének legjelentősebb szőlőtermő
vidékévé nőtte ki magát, 1840 ben már 960 holdon terültek el szőlőskertek. Ekkoriban a
napszámosok a városból jártak ki ide; a csekély számú állandó lakos az 1740 ben épült Conti
kápolna körüli parcellákon telepedett le. Az Óhegy tetején felépült a Csősztorony, a mai Kőbánya
egyik legrégebbi helytörténeti emléke. A Felsőrákosi réteken vízimalmok működtek. A pestiek,
mint kellemes kirándulóhelyet és helyi borvidéket tartották számon a régi Kőbányát. Abban az
időben a pesti szőlőültetvények 80% a mai Kőbánya területén helyezkedett el. Az egykor a
Városligettől az Ó hegyig terjedő, jelentős méreteket öltő és virágzó bortermelésnek a filoxéra
járvány vetett véget.

4

2. A település bemutatása, általános településkép

A borászat által hasznosított, majd hátrahagyott pincéket később egy másik ágazat, a sörgyártás
hasznosította, amely a XIX. század közepétől kezdve öltött ipari méreteket, amikor Dreher Antal a
városrészt a sörgyártás fellegvárává tette. Fontos szerepet játszott ebben, hogy Kőbánya kiváló
vízforrásokkal is rendelkezett, amely a sörgyártáshoz elengedhetetlen.
A kőbányászat, a szőlőművelés és a bortermelés, majd a sörgyártás után Kőbányán a negyedik
meghatározó gazdasági tényező a téglagyártás volt, aminek nyersanyaga, az agyag itt bőségesen
állt rendelkezésre. A tégla iránt az 1838. évi nagy pesti árvíz utáni újjáépítések során nőtt meg a
kereslet.
Fontos gazdasági ágazat volt Kőbányán a sertéskereskedelem is. Amikor a XVIII. században Pesten
megtiltották a sertések tartását, a sertéskereskedők nagy része a mai kőbányai vasútvonal mentén
vásárolt telkeket a hizlaldák számára. A sertésszállások megjelenésében alapvető szerepet játszott
a Budapest – Cegléd vasútvonal 1847 es megnyitása, aminek megállóhelye létesült Kőbányán, és
a városrész az európai sertéskereskedelem egyik központjává vált. A legnagyobb telepek a
Kápolna utca és a Vaspálya utca környékén voltak, ennek emlékét őrzi a Mázsa tér és Mázsa utca
név is. A hizlaldák mellett szállodák is épültek az idelátogató kereskedők számára. A
sertéstenyésztésnek végül az 1895 ös sertésvész vetett végett.

Harmadik katonai felmérés (1869 1887) Forrás: http://mapire.eu/hu/

Az 1800 as évek derekától számos nagy gyár létesült Kőbányán. Pest, Buda és Óbuda fővárossá
egyesítése során a városrendezési terv Kőbányát ipari körzetnek jelölte ki, továbbá ide
telepítették a közcélú, de alapvetően periférikus intézményeket is: a Hungária körút menti
laktanyákat, a Kozma utcai börtönt és az Új köztemetőt. A temetőt és egyben Kőbányát 1891 től
gőzüzemű, majd két évre rá már villamosvonal kapcsolta a belvárosi Kálvin térhez (ez a mai 37
es villamos). A gyárak végleg kiszorították a még meglévő szőlők területét, ami a kerület
fejlődésének adott új, eddig nem látott lendületet. Az ipari tevékenység fontos elemeként a Rákos

5

2. A település bemutatása, általános településkép

patak és a Kerepesi út találkozásánál állt hajdan Széchenyi István malma. A XIX. század legelején
alakult az első téglagyár a Drasche, ezt vette át 1868 ban a "Kőszénbánya és Téglagyár Társulat
Pesten". A híres kőbányai sörgyárak alapjait az 1850 es években rakták le, ekkor kezdte meg
működését a Perlmutter, a Barber és a Klusemann féle serfőző.
1827 ben itt került sor az első magyarországi vasútépítési kísérletre: a mai Baross térnél lévő
pesti vámház és a kőbányai szőlők között lóvontatású magasvasút épült, amely utasokat és
épületkövet egyaránt szállított. A kivitelezés tökéletlensége miatt a pálya azonban alig egy év alatt
tönkrement. A kerület városszövetét alapvetően meghatározta a vasúthálózat, amelynek nemcsak
legfontosabb vonalai és elágazásai sűrűsödtek a térségben, hanem az iparvágányok kihúzásával
új nehézipari, nagy szállítás igényű üzemi telephelyek létesültek, új munkahelyek ezreit teremtve
meg ezáltal.

Kőbánya Budapest és környéke 1909 es térképén

Az ipari fejlődés a térség társadalmát is alapvetően átalakította. Kőbánya – a korábban ide tartozó
tisztviselő telepek elcsatolásával – munkáskerületté vált. Miután 1872 ben – Budapest
megalakulásával – a főváros tizedik kerülete lett, folyamatosan és rohamosan kezdett nőni a
kerület lakosainak száma. 1869 ben 4353 an laktak Kőbányán, ez a szám 1910 re 51034 re
emelkedett. Lakóterületei a filoxéravész során kipusztult óhegyi szőlők felé terjeszkedtek, de a
központ továbbra is a mai Szent László tér környéke volt, ahol a századfordulóra felépült a
katolikus templom és a városháza. A lakóházak túlnyomórésze ekkoriban még földszintes volt. A
vasútvonalak, illetve a Gyömrői és Jászberényi út mentén terjeszkedő ipartelepek Budapest
legjelentősebb egybefüggő ipari övezetévé tették Kőbányát. A hihetetlen fejlődés rengeteg
gonddal járt. A növekedés ellenére egész Budapesten a X. kerületben volt a legrosszabb az iskolai
helyzet. Mindössze három iskola működött a kerületben, és csak a tankötelesek 56% át íratták be
iskolába. A helyzet megoldására 1904 ben gimnáziumot alapítottak Kőbányán. A lakosok nagy
része munkás volt, akik az újonnan ide települt gyárakban dolgoztak. A lakásínség már a
századfordulón komoly probléma volt, amelyet az egyes üzemek munkáslakótelepek építésével
igyekeztek enyhíteni (pl. a Salgótarjáni úti MÁV lakótelep). Az 1920 után érkező menekültek
tömegeit csak szükségbarakkokban tudták elhelyezni; utóbb az emberibb lakáskörülmények
megteremtésére épült fel a Hős utcai, a Bihari utcai, a „Kis Sibrik” és a Pongrác úti lakótelep,
valamint az ún. Városszélitelep, amelyet ma Kőbánya Kertvárosnak neveznek. A beépítetlen
Ligettelken 1925 ben avatták fel az új lóversenyteret.
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Kőbányához tartozott Pest második nagy közparkja, a Népliget is, amelyet eredetileg a
futóhomokot megkötendő fásítottak még a XIX. század derekán. 1888 tól alakították közparkká,
virágkora az I. világháború előtti évtizedekre esett. Vendéglőinek és szórakozóhelyeinek
köszönhetően a környező munkásnegyedek lakói szívesen töltötték itt a szabadidejüket.
A második világháború közvetlenül viszonylag csekély pusztítást okozott, viszont a szovjet
hadsereg számos üzem gépsorait leszerelte. A következő évtizedekben magára találó Kőbánya
továbbra is ipari kerület maradt: bár a gépipar visszaszorult, erősödött a híradástechnika, a
vegyipar és az élelmiszeripar jelentősége.
A lakáskérdés megoldására 1953 tól az Üllői út mellett, 1961 től pedig a Harmat u. és Mádi u.
között épültek új lakótelepek. Önálló városrész jött létre az Újhegyi lakótelep felépítésével,
amelynek panelházaiban közel 20.000 fő él. Ebben az időben épült a Kerepesi út mentén a
Gyakorló utcai lakótelep és a Hungária körúti lakótelep is. 1973 ban mintegy 80 ezren laktak a
kerületben, ugyanakkor az itt üzemelő 120 üzemben mintegy 110 ezer ember dolgozott (közülük
48 ezren vidékről jártak be). A 80 as években már a kisebb léptékű, általában sorházas lakásépítés
dominált. A Lóversenytér szomszédságában jött létre a maga idejében korszerűnek számító
Hungexpo vásárváros.
Ebben az időben Kőbánya városközpontja sokat veszített hagyományos karakteréből: a Kőrösi
Csoma Sándor út mentén a régi épületállomány bontásával emeltek új, hat tíz emeletes
lakóházakat, miközben mellettük lassanként leromlottak a kisvárosi léptékű bérházak. A
rendszerváltás az ipar bizonyos ágazatainak gyors összeomlását hozta: a gépgyártás gyakorlatilag
megszűnt, míg a gyógyszeripar továbbra is virágzik. A munkanélküliség megugrott; a megszűnt
gyárak telephelyeit és üzemcsarnokait raktározásra, kereskedelmi célra használták vagy éppen
üresen álltak. A szociálisan amúgy is hátrányos helyzetű kerület erősen megsínylette ezeket a
változásokat, azonban az elmúlt húsz évben kedvező adottságai révén képes volt újra növekedési
pályára állni.
Napjainkban Kőbánya méltán híres a nemzetközileg is rangos cégekről: itt működik többek között
a Richter Gedeon Gyógyszergyár, Dreher Sörgyárak Zrt., Egis, Bosch. A Richter Gedeon 1000 fős
kutató fejlesztő bázisával a térség legjelentősebb gyógyszerkutatási központjává fejlődött.

Kőbánya részlete az 1985 ös katonai topográfiai felmérés térképlapján
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Általános településkép, a településszerkezeti fejlődés története
A Kőbánya virágkorát és hírnevét megalapozó ipari fejlődés a vasút világszínvonalú fejlődésével
párhuzamosan ment végbe a XIX. században. Már akkor kialakult a települést behálózó
közlekedési nyomvonalak gazdag rendszere, amelynek köszönhetően a városrész mindmáig
stratégiai központ szerepet tölt be a Belváros és a külső településrészek között. A Budapest pesti
oldalának mértani központjában elhelyezkedő, magaslaton elhelyezkedő városrészt érintő
közlekedési nyomvonalak a dombláb mentén futnak és minden irányban jó kapcsolatokat
biztosítanak. Ugyanakkor a kiépült vasúthálózat nyomvonalainak széttagoló hatása miatt nem
kapcsolódik szervesen a környező várostesthez.
Kőbánya sajátos adottságokkal rendelkezik, mivel belső szerkezetét a különböző irányokban futó
vasútvonalak egyértelműen meghatározzák. A X. kerület alapvető szerkezeti tagolását ez a hatás
alakította ki, a finomabb struktúrákat pedig az egyes területrészek úthálózata definiálja.
A kerület magját délről és nyugatról övező vasúti pályák által okozott elzártságot tovább fokozza
egyrészt az Új köztemető kelet felől, másrészt a Rákos patak mocsaras, beépítetlen völgye pedig
észak felől. Emiatt a főbb közlekedési folyosók a terület peremén – a Jászberényi és a Gyömrői
úton – futnak végig. A jó kapcsolatokat igénylő ipari logisztikai funkciók egyéb közvetlen
kapcsolatok híján ezekre a folyosókra épültek rá, a belső finomabb struktúrában pedig a meglévő
lakóterületek bővültek.
A X. kerület hagyományos, városias arculatú központja a Liget tér – Mázsa tér környéke, amely
elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai és bőséges területi kínálata révén igen nagy fejlesztési
potenciállal rendelkezik. A kerületen belül nem alakult ki ezzel versengő jelentőségű góc, a
szomszédos városrészekhez való kapcsolódási pontokon azonban több – kőbányai szemszögből
városkapu pozíciót betöltő –központ jött létre: az Örs vezér tere, Kőbánya Kispest metróállomás
környéke és a Határ úti csomópont. Mindhárom kialakulása a kötöttpályás tömegközlekedési
hálózat vonalvezetéséhez kötődik, és térbeli helyzetük alapján a szomszédos városrészekhez
képest is erősen külpontos.
A közterület hálózat – ellentétben a pesti városrészek általában sugárirányú és arra merőleges
vonalakból álló koordinátarendszerével – egy kb. 45° os szögben elforgatott szerkesztőhálón
alapul, mely eredetileg az óhegyi szőlők parcelláit vette figyelembe. Ezzel jól illeszkedik a IX. és
XIX. kerületi utcahálózathoz, viszont tömör falként állja útját a városhatár és a belváros között
zajló sugárirányú mozgásoknak.
A X. kerület egyedi jellegzetességei a sugaras városszerkezet és a helyi átlós struktúra
kapcsolódási pontjaiként működő csillagcsomópontok – a Mázsa tér, a Hízlaló tér és az új
köztemető főbejárata –, melyek kellően artikulált kialakítással kisebb részterületek központjai
lehetnek.
Kőbánya szerkezete és területfelhasználási rendszere szerves fejlődés eredménye. A XIX. század
elején létrejött városmag körül kialakult lakóterületeket a közlekedési folyosók – a hatvani és
szolnoki vasútvonal és az azokkal párhuzamos főútvonalak, illetve a Kőbányai út – mentén kiépülő
gyártelepek félkör alakban ölelték körül. Ez a gyűrű a századfordulóra a főváros legnagyobb
összefüggő ipari térsége lett, és mindmáig megőrizte karakterét. A lakó és gazdasági területek
kettősségén alapuló területhasználatot Kőbánya extenzív északi és keleti peremén speciális
jellegű – kiterjedt területet igénylő, vagy a belvárosban nem kívánatos, de összvárosi jelentőségű
– funkciók egészítik ki.
A kerület szerkezetét jelentősen befolyásolják a közlekedési területek (fő útvonalak, vasút),
valamint az Újköztemetőt határoló véderdő területe. A mezőgazdasági művelés nem jellemző,
azonban a Rákos–patak mentén található természetközeli területek nagysága jelentős a
szomszédos kerületekhez képest.
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Kőbánya közúthálózata ma már fejlett. A kerület és a Belváros hagyományos összekötő útvonala
a Józsefvároson áthaladó Kőbányai út – Baross utca tengely. A budapesti sugárirányú utak között
sajátos adottsága, hogy jelentős irányváltásokkal töri át magát a köztes városrészeken. A főút
mentén jelenleg átalakuló területhasználat jellemző. A Fiumei út és a Pongrác út közötti szakaszán
funkcionálisan tagolatlan ipartelepek és vasúti területek szegélyezik, feltáró szerepe csekély.

Kőbánya városrészei
Kőbánya tizenegy különböző történeti, funkcionális és városszerkezeti karakterrel rendelkező
városrészre tagolódik: Laposdűlő, Ligettelek, Felsőrákos, Népliget, Gyárdűlő, Kúttó, Óhegy,
Téglagyárdűlő, Újhegy, Keresztúridűlő és Kőbánya Kertváros.

Laposdűlő:
Lehatárolás:
Kerepesi út (a Hungária körúttól) – a MÁV szolnoki vonala – Kőbányai út – Könyves Kálmán körút
– Hungária körút (a Kerepesi útig) VIII. és XIV. kerület
A kerület egyik legösszetettebb városrésze. A készenléti rendőrség telephelye mellett egyéb
honvédségi területek, intézményi és gazdasági területek, közlekedéshez kapcsolódó terület
(remíz), valamint nagy és kisvárosias telepszerű és intenzív beépítésű kertvárosias lakóterület
egyaránt előfordulnak.

Ligettelek:
Lehatárolás:
Kerepesi út (a MÁV szolnoki vonalától) – Fehér út – Kőrösi Csoma út – Kőrösi Csoma Sándor
sétány – a MÁV szolnoki vonala (a Kerepesi útig) XIV. kerület
A Kerepesi út – Fehér út – Kőrösi Csoma Sándor út – szolnoki vasútvonal között fekvő városrészt
a hatvani vasútvonal osztja ketté. Déli része a kőbányai városközponthoz csatlakozó kisvárosias,
jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület, a Kőrösi Csoma Sándor út mentén nagyvárosias
telepszerű lakóterület, és itt található a városháza és több jelentős közintézmény. Ligettelek északi
részére az extenzív területhasználat jellemző. A legnagyobb kiterjedésű létesítmény a
Lóversenytér, de itt található a budapesti vásárváros (Hungexpo), illetve a BKV metró járműtelepe
és javítóbázisa is.

Felsőrákos:
Lehatárolás:
Kerepesi út (a Fehér úttól) – Sárga rózsa utca – Pesti határút – Határhalom utca – Jászberényi út –
Fehér út (a Kerepesi útig) XIV.; XVI. és XVII. kerület
A X. kerület legkevésbé beépített része, amely kelet nyugati irányban felöleli a Rákos patak
völgyét és az ún. Fehér dűlőt. Városszerkezeti szempontból cezúraként jelenik meg a
tulajdonképpeni Kőbánya és a tőle északra fekvő XVI. kerület között. Beépített terület az
északnyugati kertvárosias lakóterület, valamint a városrész déli peremén található főképp
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági jellegű területek.
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Népliget:
Lehatárolás:
A MÁV hegyeshalmi vonala a (Kőbányai úttól) – Üllői út – Könyves Kálmán körút – Kőbányai út (a
MÁV hegyeshalmi vonaláig) VIII. és IX. kerület
Kőbánya közigazgatási területére esik, de sokkal inkább a belső városrészekhez kötődik a
Népliget, amely a főváros legnagyobb területű közparkja. A Kőbányai út mentén intézményi és
nagyvárosias, szabadonálló jellegű lakóterület területfelhasználás határolja.

Gyárdűlő:
Lehatárolás:
MÁV szolnoki vonala (a Mázsa tértől) – Száva utca – Üllői út – a MÁV hegyeshalmi vonala –
Kőbányai út (a Mázsa térig) IX. kerület
A szolnoki vasútvonal – Száva u. – Üllői út – körvasút – Kőbányai út által határolt kerületrész a
sertésvágóhidak felszámolása után jellegzetes ipari zóna lett, amelynek szerkezetét a
vasútvonalak, területhasználatát pedig elsősorban üzemek, raktárak és nagykereskedelmi
telephelyek határozzák meg. Ezek közé néhol intézmények, egykori vagy működő sportpályák
ékelődnek. Két kisebb foltban kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület is
előfordul, az Üllői utat pedig az 1953 58 között épült nagyvárosias telepszerű lakóterület
szegélyezi.

Óhegy:
Lehatárolás:
Maglódi út (a Jászberényi úttól) – Sibrik Miklós út – MÁV szolnoki vonala – Liget tér – Kőrösi
Csoma Sándor sétány – Kőrösi Csoma út – Jászberényi út (a Maglódi útig)
A családi házas és sorházas telektömböket csak néhol szakítja meg a nagyvárosias telepszerű
beépítés, mint a Mádi utcai lakótelepen. Az Óhegyen több kiterjedt park mellett található a Dreher
Sörgyár telephelye és Gergelybányaterülete, amely jelenleg hasznosítatlanul áll.

Kúttó:
Lehatárolás:
A MÁV szolnoki vonala (a Száva utcától) – a MÁV lajosmizsei vonala – a Ferihegyi repülőtérre
vezető út – Üllői út – Száva utca (a MÁV szolnoki vonaláig) IX.; XIX. és XVIII. kerület
A Metró járműtelep mellett a területen a rekreációs célú sportlétesítmények területe a
legjelentősebb, a vasúti pályák, közutak, véderdősávok és alulhasznosított gazdasági telephelyek
között. A városrész délnyugati részében a Kőér utca mentén új irodaház komplexum áll.
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Téglagyárdűlő:
Lehatárolás:
Jászberényi út (a Maglódi úttól) – Kozma utca – Sírkert utca – Maglódi út (a Jászberényi útig)
A Jászberényi út – Kozma u. – Maglódi út közötti háromszöget elfoglaló városrész jórészt a két
főútvonal mentén sorakozó kisebb nagyobb ipartelepekből, gazdasági területekből és a középső
részen (az Akna u. környékén) elterülő, rekultivációra váró agyaggödörből áll.

Kőbánya–Kertváros:
Lehatárolás:
Jászberényi út (a Kozma utcától) – Vadszőlő utca – Eszterlánc utca – a temető északi fala – Tarkarét
utca – Bogáncsvirág utca – Fátyolka utca – Meténg utca – Kozma utca (a Jászberényi útig) XVII.
kerület
A városrészt két részre osztja az újszászi vasútvonal. Attól északra az 1930 as években létrehozott
kertvárosias lakóterület húzódik, néhány intézménnyel a súlypontjában, délre – az Új köztemető
északi oldalán – pedig különféle, a második világháború után létesített üzemek működnek.

Keresztúri–dűlő:
Lehatárolás:
Meténg utca (a Kozma utcától) – Fátyolka utca – Bogáncsvirág utca – Tarkarét utca – a temető
északi fala és annak meghosszabbított vonala – Eszterlánc utca – Álmos utca – Maglódi út – Sírkert
utca – Kozma utca (a Meténg utcáig) XVIII. és XVII. kerület
A városrész közel 90% át a temető területe foglalja el, mely mellett csak a büntetés végrehajtás
intézményei, telephelyei és kevés, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület található.

Újhegy:
Lehatárolás:
Maglódi út (a Sibrik Miklós úttól) – a X. és XVIII. kerület közigazgatási határa (Felsőcsatári út –
Hangár utca – Gyula utca – Gyömrői út – XVIII. ker.) – a MÁV szolnoki vonala – Sibrik Miklós út (a
Maglódi útig) XVIII. és XIX. kerület
Kőbánya egyik legnépesebb városrésze. Magja a hasonló nevű nagyvárosias telepszerű
lakóterület, amely 1970 1986 között épült fel. Mellette nagy , kis és kertvárosias lakóterületek,
intézményi területek váltják egymást. Zöldterületként jelenik meg az Mélytó park, rekreációs
terület az Újhegyi uszoda és strandfürdő területe. A Gyömrői utat és a Ferihegyi gyorsforgalmi
utat ipari üzemek és raktárak kísérik.
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Az épített környezet
Az épített környezet látványos lenyomata a terület gazdaság és társadalomtörténetének.
Az egykori kőbányák helyén Magyarország egyik legnagyobb, több mint 32 kilométer hosszú,
fésűs elrendezésű, összefüggő pincerendszere maradt meg. A hatalmas pincerendszer egyik
legnagyobb bejárata a Bánya utcában található.
A kőbányai szőlőtermesztés emlékeit, két volt szőlőhegy, az Ó hegy és az Új hegy helyét, ma
utcanevek őrzik. Kőbánya e korból származó sajátos kultúrájából fennmaradt építészeti alkotásai
a Csősztorony és a Szőlőfürtös feszület.
A Dreher Sörgyárak Kőbánya múltjának meghatározó formálója volt, és ma is az egyik
legjelentősebb gazdasági szereplő. A nagy múltú gyár a XIX. század derekától folyamatosan, több
korszakban kiépült jelentős ipari épületegyüttes, amely a hat kőbányai sörgyár közül egyetlenként
ma is eredeti rendeltetésének megfelelően, javarészt a felújított épületállományban működik.
Gazdasági jelentőségén túlmenően az építészeti örökség szempontjából is kiemelkedő: 2011 ben
helyi védettséget kapott a sörgyár épületegyüttese, köztük a főzőház, az erjesztő épület, a hordó
fejtő épület, a kazánház, a gépház, a malátagyár épülete.
Az európai hírnevű sertéskereskedelemi központ emlékét ma már csak néhány épület – többek
között a vasúti megálló és a központi iroda épületei – továbbá a közterületnevek – pl. Hizlaló tér,
Mázsa tér – őrzik.
A Perlmutter sörgyárból lett a későbbi Dreher gyár, a másik gyár pedig az Első Magyar Részvény
Serfőző volt. 1906 ban alapított Richter Gedeon híres gyógyszerész gyárat a Gyömrői úton, mely
40 év után ma ismét viselheti nevét.
Kőbánya nemcsak ipari építészetével tűnik ki a fővárosi kerületek közül, hanem a gyárak közép
és felsővezetői számára épített egységes hangulatú, magas minőségben kivitelezett
századfordulós lakóépületeivel is. Érdekesség, hogy Kőbányán a történeti fejlődés nyomában és
eredményeképpen a lehetséges területhasználati típusok csaknem teljes választéka megtalálható.
A lakóterületeken belül a hagyományos többszintes, városi jellegű zártsorú beépítéstől kezdve a
villanegyeden, a sor és ikerházas, valamint a kertvárosias, családi házas beépítéseken át a
telepszerű lakásépítés minden történeti, formai és minőségi változata előfordul, az elmúlt másfél
évszázad minden technológiai, városépítészeti és környezeti tipológiája jelen van. A Ligettelek
rehabilitációs terület, a Nyitra utca és a Gitár utca környéke számos értékes fővárosi és kerületi
védettségű egyedi épülettel és épületegyüttessel rendelkezik.
A Kőbányán működő rangos cégek a kerületi építészeti arculatát is jelentősen meghatározzák,
például a jelenkori építészet egyik különleges alkotása a Richter számos építészeti díjjal is
elismert új kutatóépülete.
A táji környezet
A kerület domborzata változatos. A 148 méter magas Ó hegy közel azonos magasságú a budai
Várheggyel és a Gellért heggyel, éppen ezért némely pontjáról kitűnő panoráma tárul fel.
Kőbányán kedvező a zöldterületi arány, a gondozott parkok összterületi aránya a legjobbak között
van a budapesti kerületek sorában. Nagyobb közhasználatú szabad térségek, parkok, növényzettel
gazdagon fedett területek hálózata jött létre:
· Népliget: a főváros legnagyobb parkjának területét a XIX. század derekán kezdték akácfákkal
beültetni, majd 1868 ban létesült a park a polgárosodó pesti lakosság számára. Mai méretét a múlt
század közepén nyerte el.
· Óhegy park: A terület alatt pincerendszer húzódik a korábbi kőbányai kőfejtés
eredményeként. 1965 ben kezdték meg a terület feltöltését és a 70 es években alakították parkká.
A kiterjedt zöldfelületű park jelentős faállománnyal is rendelkezik.
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· Csajkovszkij park: A múlt század közepéig a Dreher villa kertje volt, a későbbi beavatkozások
az egykori angolkert eredeti szerkezét nagyban módosították. A dús növényállományt értékes
faegyedek alkotják.
· Rottenbiller park: A park korábban a Rottenbiller család tulajdonában volt, majd
megvásárolta a Dréher család. A múlt század elején parkosították, többször átépítették,
felújították.
· Újhegy park: A környéken korábban a Guttmann téglagyár agyagbányája működött, melyet
vízbetörés miatt meg kellett szüntetni. A bányába betörő vízből idővel bányatavak alakultak ki. A
parkot pihenőövezet céljára alakították ki az Újhegyi lakótelep építésével egy időben. A
megmaradt bányató, a mai Mély tó a horgászok által is keresett hely lett.
· Történeti és településképi szempontból jelentős zöldfelület a Szent László tér, amely a Kőrösi
Csoma út elvágó hatása miatt két részre tagolódik. Az értékes növényzetű tér főként reprezentatív
funkciót tölt be, északi szegmense a Szent László templom kertjeként, illetve az önkormányzat
„előkertjeként” szolgál, déli része egyben a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
parkja.
· Sportliget: Az egykori agyagbánya rekultivációja során kialakított spotterület rekreációs
funkciókkal bővelkedik (sportpályák, játszótér).
· A nagy kiterjedésű telepszerű beépítésű területekkel rendelkezik a kerület, így igen jelentős
nagyságrendet képviselnek a lakótelepek zöldfelületei. Több egymásmelletti különálló, különböző
szerkezetű és korú lakótelep helyezkedik el elszórtan (pl. az Óhegy városrészben), illetve nagyobb
egybefüggő, egységesen kialakított – nagyjából egy időben épített – lakótelepi egység jellemző (pl.
Újhegy városrészre).
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3. Kőbánya építészeti öröksége és
természeti értékei
Kőbánya építészeti öröksége rendkívül gazdag és változatos, köszönhetően a 19. század óta
virágzó gazdaság ipari építészetének és az ehhez kapcsolódóan épített intézményeknek,
valamint lakónegyedeknek.
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Építészeti értékek
Régészeti örökség
A kerületben nagyobb összefüggő országosan nyilvántartott régészeti terület Felsőrákos
területén található, de kisebb lelőhelyek vannak elszórtan a kerület többi részén is. A
nyilvántartott régészeti lelőhely a közhiteles nyilvántartásba vett, általános védelem alatt álló
régészeti lelőhely.
Védett régészeti terület a kerületben nem található. A védett régészeti lelőhely a jogszabály által
védetté nyilvánított, kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti
lelőhely.

Kőbánya nyilvántartott régészeti lelőhely területei (Forrás: TSZT 2015 örökségvédelmi hatástanulmánya)
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Világörökségi és világörökségi várományos terület
Lechner Ödön művei
Lechner Ödön (1845 1914) a 19. század utolsó negyedének építészeti közegében vállalkozott új
művészeti szemléletű küldetésének betöltésére. Tudatosan formált életpályája során arra
törekedett, hogy egyedi, az eddigi stílusoktól eltérő, a historizmus formáitól különböző sajátosan
magyar stílust hozzon létre. Lechner Ödön világörökség várományos épületei közül négy
Budapesten és egy Bács Kiskun megyében, Kecskeméten található. A Kőbányán található Szent
László plébániatemplom egyike a négy budapesti világörökségi várományos épületnek.
Lechner ezen épületei mind a mai napig, több mint egy évszázad elteltével is, folyamatosan a
tervező eredeti elképzeléseinek megfelelő célt – rendeltetést – szolgálják és mindegyiküket
lényegében változatlan formában használják. Az épületek egy periódusban épültek, az azóta
történt esetleges változtatások és szükséges felújítások az eredeti terveknek megfelelően
valósultak meg. A városi helyszíneken található épületek a természeti környezettel és az épített
környezetükkel egyaránt megőrizték integritásukat.

Szent László templom
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Az épített környezet értékei

Műemlék, műemlékegyüttes
Kőbánya történeti központjában és a történeti gazdasági területeken számos építészetileg
igényesen megformált, országos védettséget élvező műemlék épület és épületegyüttes található:
többek között a Szent László templom, a MÁV Északi Járműjavító épületei, a kerületközpontban
új funkcióra váró volt sörgyári épületegyüttes, a Csősztorony, a Szent László Gimnázium, a
Lóversenypálya, a Kőbányai Vízműtelep épületei.
A műemlék épületek és épületegyüttesek listáját az 1. melléklet tartalmazza.
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A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (KöTv.) meghatározásában a
műemlékvédelem sajátos tárgyai:


Történeti kertek



Temetők és temetkezési emlékhelyek



Műemléki területek

A törvény rendelkezése szerint (40/A. §), a műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem
alatt álló valamennyi ingatlan esetében biztosítani kell az építészeti, településképi, valamint
egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatát és a hagyományos tájhasználat
megőrzését. Ez a rendelkezés tehát a területi védelem alatt álló, egyedileg védett és nem védett
elemek esetében is eszköze a hatóságnak.
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Történeti kert
A KöTv. 36. § értelmében a történeti kert történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy
más műemlékhez kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként megjelenő
kertépítészeti alkotás, zöldfelület, illetőleg park, amelyet lehetőleg eredeti rendeltetésének
megfelelően, teljes eredeti területére kiterjedően kell védelem alá helyezni. A kiemelkedő
jelentőségű történeti kert általános védelemben részesíthető, műemlékké nyilvánítható.
A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ nyilvántartása szerint a
Népliget történeti kertje található a X. kerületben.

Temetők és temetkezési emlékhelyek
A KöTv. 37.§ ban szerint műemléki védelemben kell részesíteni azokat a temetőket és
temetkezési emlékhelyeket vagy a temetőknek azokat a részeit, síremlékeket, sírépítményeket,
amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a kultúra és művészet sajátos kifejezői,
illetve emlékei.
A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ nyilvántartása szerint az
Újköztemető áll műemléki védelem alatt.

Műemléki védettségű síremlék a Kozma utcai izraelita temetőben
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Műemléki terület
A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény meghatározásában a műemléki
területek:


történeti táj



műemléki jelentőségű terület



műemléki környezet.

Az imént felsoroltak közül a X. kerületben műemléki környezetet találunk.

Műemléki környezet
A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 39.§. (2) bekezdése szerint „a
műemlék jogszabályban meghatározott környezete műemléki környezetnek minősül.”
A 393/2012.(XII.20.) számú kormányrendelet 17.§. a szerint az alábbi telek jelölhető ki
műemléki környezetnek:
-

amely a műemléki érték telkével közvetlenül határos,

-

amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemléki érték állagát
közvetlenül befolyásolhatják, vagy

-

amelyen a műemléki érték megjelenését, értékeinek érvényesülését közvetlenül
befolyásoló építmény áll vagy építhető.

A kormányrendelet (3) bekezdése szerint „a 2013. január 1. előtt védetté nyilvánított
műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos telkek, a közterületrészek
és a közterületrészekkel határos ingatlanok, valamint a védetté nyilvánításról szóló miniszteri
rendeletben ettől eltérően kijelölt ingatlanok” szintén műemléki környezetnek minősülnek.
A kerületben található helyszíneket az épített környezet értékeit bemutató térkép tartalmazza.

Nemzeti emlékhely
A nemzeti és történelmi emlékhelyek az ország történelmében központi szerepet betöltő
helyszínek. 2012 ben a Magyar Országgyűlés bevezette a nemzeti és a történelmi emlékhelyek
fogalmát és összesen 10 nemzeti emlékhelyet határozott meg, melyek száma mára 13 ra bővült.
A nemzeti emlékhelyek hazánk múltjában kiemelkedő szerepet játszottak, vagy valamely
történelmi kor meghatározó színterei voltak, egyúttal a nemzet önazonosítását illetően is
kiemelkedő jelentőségűek. A nemzeti emlékhelyek jellemzője továbbá, hogy a magyarság, vagy
annak az itt élő nemzetiségekkel való összetartozását erősítő jellegük vitathatatlan.
A nemzeti emlékhelyek listáját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2. számú melléklete tartalmazza,
melyek közül a Kőbányán található nemzeti emlékhelyek a következők:

Kiemelt nemzeti emlékhely lehatárolása

Megnevezés (tájékoztató jelleggel)

A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé
nem nyilvánított temetési helyeket
Cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8–10.

Rákoskeresztúri Újköztemető, 298.,
300. és 301. parcella és a Kisfogház
Emlékhely

A Kisfogház Emlékhely által felölelt terület
cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 55.
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Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella

Fővárosi helyi védelem
Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség
kiemelkedő értékű műemléki védettség alatt nem álló
elemeinek védelme érdekében
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendeletében
határozza meg a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat.
A fővárosi védelem alatt álló épületek túlnyomó része a kerület Ligettelek elnevezésű
városrészében található, de találunk fővárosi védett épületeket Óhegy városrész területén is,
valamint egy két védelem alatt álló épületet és épületegyüttest elszórtan a kerület többi részén.
A X. kerületben 33 épület és 6 épületegyüttes áll fővárosi helyi védettség alatt, a helyszíneket az
épített környezet értékeit bemutató térkép, a teljes listát a 2. melléklet tartalmazza.
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Kerületi helyi védelem
2011 ben a Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete megalkotta az épített és természeti
környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendeletet,
amelynek 1. melléklete helyrajzi szám szerint rögzíti a kerületi helyi védettségű építészeti
értékeket.
A rendeletben szereplő védett épületek és épületegyüttesek helyszíneit az épített környezet
értékeit bemutató térkép, a teljes listát a 3. melléklet tartalmazza.
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Táji és természeti értékek
Védett, védendő táji, természeti értékek, területek
Az országos ökológiai hálózat övezete a kerület északi, XVI. kerülettel határos részét érinti. A
terület a beépített városrészek közé ékszerűen benyúló Rákos patak menti völgy zöldfelületeit
fedi le. Az ökológiai hálózat övezeten belül magterület és az ökológiai zöldfolyosó területe
különül el. Az előbbi magába foglalja az ex lege védett lápot. A láp körüli területek fővárosi
védelmet élveznek. Ezek az élőhelyek a hajdani Rákosi rétek egyik utolsó megmaradt
maradványai, igen értékes élővilággal. Jó állapotban megmaradt üde lápréteket, kékperjés
kiszáradó lápréteket, égerligeteket foglal magában, amelyek számos védett állat és
növényfajnak nyújtanak otthont. A kerületben Natura 2000 közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű terület nem található.

1. ábra: Természetvédelmi területek

Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
Rekreációs szempontból a közparkok, közkertek és turisztikai rendeltetésű erdőterületek a
meghatározóak, ezek alkotják a zöldhálózatot, amelynek elemei korlátlan közhasználattal
bírnak. A közhasználat elől elzárt, vagy korlátozott közhasználatú területek zöldfelülete szintén
fontos strukturális alkotórész. A fentieken túlmenően a kerületben található többi zöldfelületi
elem főként kondicionáló szerepet tölt be.
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A zöldfelületi rendszer legjelentősebb elemei:
·
·
·
·

városi park: Népliget,
zöldfelületi jellegű városüzemeltetésű terület: Újköztemető, Kincsem Park,
ökológiai szempontból jelentős zöldfelület: Rákos patak völgyének kiterjedt beépítetlen
területei.
A kerület fontosabb közkertjei, közparkjai: Szent László tér, Rottenbiller kert,
Csajkovszkij park, Óhegy park, Újhegy/Bányató park, Sportliget.

A Népliget a Hungária gyűrűre felfűződő városi park rendszer eleme, a főváros egyik nagy
parkja, amely jelenleg nem tölti be a kívánt szerepét, átfogó rehabilitációra szorul. A Keresztúri
dűlő városrészben található a kerület legnagyobb egybefüggő zöldfelületi eleme, az Újköztemető
(az Izraelita temetővel együtt). valamint az azt övező véderdő. Felsőrákos területén húzódó,
mezőgazdasági és erdőterületek, természeti területek kerületeken átívelő zöld sávja a főváros
zöldfelületi rendszerének kiemelkedő szegmense, fontos átszellőzési csatorna. További fontos
elemek a kerületben található közkertek, közparkok, jelentős zöldfelülettel rendelkező
intézményterületek (Kincsem Park, sportterületek), erdőterületek. Vonalas zöldfelületi elemek a
kerületben található fasorok, amelyek megteremtik a kapcsolatot az egyes területi jellegű
zöldfelületi elemek között. A kerület határához közeli jelentősebb zöldfelületi elemek szoros
kapcsolatban vannak a szomszédos kerületek zöldfelületi rendszerével.
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Ajánlás
A védett építészeti értékek megőrzése, karbantartása rendkívül fontos Kőbánya településképi
arculata szempontjából.
Az építészeti értékek védelmének célja Kőbánya településképe és történelme szempontjából
meghatározó, műemléki védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település építészeti
örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település
értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk jelentőségükhöz
méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
A jogszabály alapján védetté nyilvánított építészeti értékek tulajdonosai, használó számára ez
kötelezettségeket és felelősséget jelent: a védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a
tulajdonos kötelessége.
A védett építészeti érték a védelem fennállása alatt nem bontható el.
A védett építészeti értékek megőrzése érdekében a felújítást, átépítést úgy kell megtervezni és
kivitelezni, hogy az ne érintse hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, helytörténeti
értékét. Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
·

az épülettömeg, tetőforma, homlokzati jelleg megtartása (homlokzati nyílásrend,
nyílásosztás, díszek, tagozatok, stb.);

·

bővítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép és a településszerkezet védett értékeivel
való összhang;

·

egyes építmények, építményrészek bővítése, átalakítása során a védelem alapját képező
részek megtartása;

A felújítás során – amennyire ez lehetséges – törekedni kell az eredeti állapot helyreállítására:
·

a védett értékek vagy látványt rontó idegen részek eltávolítására;

·

a védett értékek jellegének kifejezésére, vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló
munkálatok elvégzésére.

A védett értékek környezetében törekedni kell arra, hogy az új építés a védett értékre
figyelemmel, azzal utcaképi, településszerkezeti összhangban legyen. Ebben segítséget nyújt a
szakemberekből álló Kőbányai Tervtanács.

Az értékvédelmi rendelet rendelkezett a védett értékek fenntartásának és felújításának
támogatásáról is. Az Önkormányzat Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alapot hozott létre, évek
óta pályázati úton vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi védettségű épületek
tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására. A támogatás a
védett értéknek a szokásos jókarbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel
összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására szolgál.
A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek
tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek
jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. A védett építészeti értékek megőrzésének
támogatására kiírandó pályázat segítségével az Önkormányzat elősegíti a védett építészeti
értékek fenntartását, megújulását, a károsodott értékek helyreállítását.

Budapest Főváros Önkormányzata szintén pályázati formában nyújt építészeti értékvédelmi
támogatást. Ezen a pályázaton a fővárosi helyi védettségű épületek felújítására lehet vissza nem
térítendő támogatást nyerni.
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Az értékvédelmi támogatás hozzájárul a
helyi védett építészeti értékek
megújulásához.

Az értékvédelmi támogatás hozzájárul a
helyi védett építészeti értékek
megújulásához.

A Rákoskeresztúri új köztemető 297 es
parcellájában felépített új látogatóközpont
jól illeszkedik a meglévő nemzeti
emlékhelyhez.

Az új látogatóközpont építészeti kialakítása
kedvező.
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Kőbánya lakóterületeinek körülbelül 30% át teszik ki telepszerű beépítésű területek. Ezeken a
magas népsűrűségű területeken él a lakosság több mint fele. Kőbánya telepszerű építkezései a
70 es évekig jellemzően beépítetlen területeken valósultak meg. A 70 es évektől a szabad
területek csökkenésével és a járulékos költségek növekedésével párhuzamosan a figyelem az
elavult városrészek szanálásával történő területfelszabadítás felé fordult, így a peremkerületi
központok és Kőbánya központja is átépült telepszerű formában.
A telepszerűség alapvető elve egy terület akciójelleggel megvalósított beépítése,
telekrendszerének kialakítása és infrastruktúrájának kiépítése. A lakásépítési akciók mögött
legtöbbször ipar , vállalat , szociálpolitikai és piaci megtérülési okok állnak. A telepszerű
lakóterület olyan lakóépületek összessége, mely időben és stílusban egységesen épülve az adott
település, településrész egyéb épületeitől megkülönböztethetően alkot egységet. Az egységesség
megmutatkozhat a koncepcionális területkezelés vonatkozásában és előre eltervezett építészeti
formákban egyaránt. Ilyen az egyidejűleg megépített lakóépületek építészeti karaktere,
meghatározott intézménycsoport elhelyezése, a zöldfelületi szerkezet, az egyénileg épített
lakóépületek típusának megkötése vagy az előre megtervezett épületek alaprajzához igazodó
telekosztás. A telepszerű beépítések karaktertípusaikat együttesen alakítja az építtetők kiléte és
építési céljai, a munkásjóléti intézkedések, a lakók, bérlők társadalmi státusza, a telepek
területhasználata és szintszáma, a telkek használata, a beépítés morfológiája, az épületek
stílusjegyei és a telepek összetétele.
A telepszerű lakóterületek két jellegzetes alkaraktere különböztethető meg, melyek bár sok
szempontból hasonlítanak egymáshoz, viszont jelentős eltérések is felismerhetőek. Ezek a
lakótelepek és a lakóparkok területei.
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Telepszerű lakóterület:
lakótelep
A 20. században az állam és a városok által vezérelt szociális jellegű lakásépítési programok
eredményezték a lakótelepek létrejöttét. A kor ideológiájának következményeként a
hagyományos városi tömb tudatosan felbomlik, és szabadonálló, zöldben úszó monumentális
lakótömbök alakulnak ki, melyek közé ékelődik az intézményhálózat térbeli rendje. A
lakótelepek alapvető szervező elve a funkcionalitás. A lakóépületek jellemzően 4 5 vagy 10 11
szintesek, míg az intézmények jellemzően 1 2 szintesek. A legtöbb lakótelep városszerkezeti
egységében a 4 5 szintes és a 10 szintes épülettípusok egyaránt megjelennek. A lakótelep
karakterű területek jellegzetes épülettípusai az iparosított sávházak és pontházak, eredeti
nyersbeton panel, vagy színezett, hőszigetelt homlokzattal. A lakóépületek homlokzatai
jellemzően díszítetlenek, a tömeg tagolását a lépcsőházak kialakítása adja.
A magasabb szintszámú lakótelepek jelentős városképformáló hatással rendelkeznek, melyek
Kőbányán a Gyakorló utcai, az Újhegyi, a Hungária körúti, a Kékvirág utcai és a Kőbánya–
Városközponti lakótelepek.

Gyakorló utcai lakótelep
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Újhegyi lakótelep
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Hungária körúti lakótelep
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Kőbánya–Városközponti lakótelep
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Kékvirág utcai lakótelep
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Ajánlás
A lakótelepek területén az egyidejűleg felépített hatalmas épület és lakásállomány alapvetően
azonos korú, így azok elhasználódása is közel azonos időben következik be. Az építés óta eltelt
időszakban általában nem került sor az épületek felújítására és korszerűsítésére, ugyanakkor a
lakások privatizációja és a közüzemi szolgáltatás költségeinek növekedése alapvetően
megváltoztatta a fenntartás és üzemeltetés feltételeit. Az elmúlt években egyre több paneles
épület lakóközössége kezdeményezi az épület egyes elemeinek ütemezett felújítását, melynek
eredményeként a lakótelepek megújítása fokozatosan megvalósulhat.
A meglévő lakótelepek épületfelújításainak városképi szempontból lényeges elemei a
következők:
Az energiagazdálkodási problémák megoldásának vagy legalább javításának egyik lehetséges
módja az épületek külső térelhatároló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése, amelynek számos
példája látható már kerületünkben is. Ez együtt jár a homlokzat felújításával, színezésével.
Kedvező, ha a korábban szürke, egyhangú épületek homlokzata színesebbé válik, fontos
azonban, hogy ne csak az egyes épületek színezése legyen harmonikus, hanem az épületek
illeszkedjenek egymáshoz mind a színek, mind a mintázat tekintetében. Javasolt a hosszú
sávházak színekkel, geometriai elemekkel történő vertikális tagolása, természetesen a környező
épületekhez illeszkedően. A tájékozódást segíti, ha a színezés részeként az utca neve és a
házszám a homlokzatokon szintén egységesen, nagy méretben megjelenik. A loggiák, erkélyek
falainak festése azonos színű legyen a teljes homlokzattal. Eltérés csak épületenként egységesen,
a homlokzattal együtt tervezetten elfogadható.
Az energiagazdálkodási problémák megoldását szolgálja a nyílászárók cseréje is. A nyílászárók
kialakításának módja, színe, anyaga, osztása, az osztók szélessége jelentősen befolyásolja a
városképet, sokféleségük rendezetlenséget eredményez. A nyílászárók cseréje abban az esetben
támogatható, ha épületenként egységes a nyílászárók kialakításának módja, színe, anyaga,
osztása, az osztók szélessége, és az jellegében, látványában megegyezik az eredeti kialakítású
nyílászáróval.
A felújítástól függetlenül is gyakran megjelenő, homlokzatátalakítást eredményező
látványelem az erkélyek, loggiák átalakítása vagy befedése, rácsok, előtetők, redőnyök,
napellenzők felszerelése. Mivel az erkély és a loggia fontos vertikális elem, ezért átalakításuk,
beépítésük nem támogatható, előtető nem létesíthető. Rácsok, redőnyök, napellenzők
épületenként csak egységesen (forma, mintázat, szín, kialakítás módja stb.) valósíthatók meg. Az
eredeti korlát jellege, átláthatósága, színe csak épületenként egységesen változtatható meg,
takarása átlátást gátló elemekkel (nádszövet, árnyékoló szövet, faelemek stb.) nem javasolható.

Jó és rossz példák:

Hőszigetelt homlokzat színezési terv alapján
létesítendő.
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Hőszigetelt homlokzat
alapján létesítendő.

színezési

terv

Homlokzatszínezési terv

A nyílászárók kialakításának módja, színe,
anyaga, osztása, az osztók szélessége
jelentősen befolyásolja a városképet,
sokféleségük rendezetlenséget eredményez.

Az erkély és a loggia fontos vertikális elem,
ezért
átalakításuk,
beépítésük
nem
támogatható, előtető nem létesíthető, mert az
rontja a lakótelep építészeti karakterét.
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A tetőszerkezet csapadékvíz és hőszigetelés felújításának elvileg lehetséges műszaki megoldása
új magastető kialakítása. Mivel ez az igen költséges beruházás számtalan egyéb problémát
generálhat (lakásszám növekedése, parkolási helyzet további romlása, ennek révén a zöldterület
csökkentése, épületgépészeti átépítés, tűzvédelem, stb.), valamint tapasztalataink szerint
kerületünkben a gyakorlatban nem jellemző a magastető létesítésének igénye. A telepszerű
lakóterületek lakótelepein új magastető építése csak az építészetileg egy egységet alkotó
lakóteleprész egészére egységesen kialakított terv alapján képzelhető el.
A lakótelepek megújítása nem képzelhető el a gépjárműtárolás, parkolás helyzetének
megoldása nélkül. A gépkocsik elhelyezésére szolgáló parkolók, tárolók kapacitásának növelése
elsősorban kétszintes dombgarázs, parkolólemez kialakításával vagy földalatti elhelyezéssel
javasolható. Felszíni parkoló kialakításakor törekedni kell a zöldfelület minél nagyobb arányú
megtartására. Új sorgarázsok, egyedi garázsépületek építése a lakótelep területén vagy szélén
azért nem javasolható, mivel léptékükben, tömegükben jelentősen eltérnek a lakótelep
épületeitől, valamint nagy területigényük ellenére kisszámú parkolás lehetőségét teremtik meg,
legtöbbször szintén a zöldterületet igénybe véve. Látványuk zavaró, egyedi kialakításuk, barkács
jellegű felújításuk miatt rendezetlen benyomást keltenek. A lakóépületek földszintjén lévő
meglévő garázsok eredeti funkciójának megtartása javasolt részben a parkolási gondok miatt,
részben azért, mert a szűkös helyen így kialakuló üzletek, vendéglátó egységek előbb utóbb
kipakolják az árut, illetve kitelepülnek, különböző típusú reklámhordozók jelennek meg, ezáltal
kulturálatlanná téve a környezetet.
Minél intenzívebb, minél sűrűbb és magasabb a beépítés, annál több lakás van egy területen, és
annál több ember él ott. A nagyobb laksűrűség a közterületek, zöldterületek nagyobb
terhelésével, illetve nagyobb területi igényével is jár. A lakótelepek építése során általában a
különböző normatíváknak megfelelő zöldfelületet alakítottak ki, elsősorban a játszóterek és
pihenőhelyek igényét, ritkábban sporttevékenységet szolgálva. A sportpályák a nagyobb
parkokban kaphattak helyet, így vált jellemzővé a lakótelepi közpark létesítése. A lakótelepi
közterületek és zöldfelületek megújítása önkormányzati feladatként része a lakótelepek
rehabilitációjának, hiszen a közterület, zöldfelület fejlesztése, a környezeti feltételek (parkok,
játszóterek, közösségi terek, intézmények, szolgáltatások) javítása, kialakítása elengedhetetlen
feltétele a lakókörnyezeti minőség javulásának. Ezért nem támogatható a korábban normatíva
alapján létesült, meglévő lakótelepi zöldfelületek területeinek csökkentése, sőt cél annak
lehetőség szerinti növelése, pl. a használaton kívüli burkolt felületek zöldfelületté alakításával.
Fontos az is, hogy a településrész szempontjából meghatározó szerepű városi közterület és a
hozzá kapcsolódó intézmények, kereskedelmi létesítmények megújítása összehangoltan,
együttesen történjék.
A lakótelepek szerves részét képezik az ott lakók alapfokú és magasabb szintű ellátását
szolgáló intézmények. Az önkormányzati és egyéb intézmények felújításának, valamint a
közterületek megújításának egyik közvetlen hatása, hogy az intézményközpontokban, illetve a
sétányok mentén egyre több kereskedelmi és vendéglátó üzlet, szolgáltatás települ, a helyiségek
kihasználtsága nő, végső soron a lakosság ellátása javul. Ezek városképi következménye a
reklámok, kitelepülések megjelenése, amellyel kapcsolatos ajánlások a 4.14. fejezetben
szerepelnek. Az intézmények épületeinek felújítása során törekedni kell a jellemzően a
lakótelephez illő modern építészeti elemek alkalmazására. A rendszerint földszintes, vagy
legfeljebb kétszintes épületek ugyan tömegükben eltérnek a lakóépületektől, de ez nem
indokolja a családi házas hagyományos beépítés elemeinek (pl. magastető) megjelenését. A
vagyonvédelem miatt megjelenő kerítés legyen átlátható, legfeljebb sövénnyel elválasztott,
szögesdrót nélküli.
A napelemmel kapcsolatos ajánlások a 4.16. fejezetben szerepelnek.
Az épületgépészeti vezetékek felújítása körében legtöbbször a szellőzőrendszerek
rekonstrukciója, a légkondicionáló berendezés egységeinek megjelenése, a riasztó, televízió
kábel, telefon, kaputelefon hálózat korszerűsítése merül fel. A gépészet külső elemeinek spontán
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megjelenése a tervezés hiánya esetén jelentősen rontja a városképet. Az épületgépészeti elemek
ezért kizárólag épületen belül helyezhetők el. A légkondicionáló kültéri egységének elhelyezése
megengedett, elsősorban erkélyen és loggián takartan, másodsorban egységesen, kizárólag
azonos módon függőleges oszlopban.

Nem támogatható új magastető építése

Napelem lapostetőn lehet, nem csillogó,
hanem
matt
kivitelben,
egységes
kialakításban és azonos síkban, egy
tömegben,
a
lakótelep
építészeti
karakteréhez illeszkedően.

A légkondicionáló kültéri egységének
elhelyezése
megengedett,
elsősorban
erkélyen és loggián takartan, másodsorban
egységesen, kizárólag azonos módon
függőleges
oszlopban,
a
lakótelep
építészeti karakteréhez illeszkedően.

A szelektív hulladékgyűjtés elterjedése környezetvédelmi szempontból kedvező ugyan, de
azon következménye, miszerint az új szelektívhulladék gyűjtő edények nem férnek el az
épületen belül az edények tárolására szolgáló helyiségben azt eredményezi, hogy közterületen
jelennek meg az edények rendezetlen formában. A hulladékgyűjtő edények tárolását
elsődlegesen telken belül kell megoldani és csak szükség esetén vehető igénybe közterület
(külön eljárással), viszont az edények számára házilagos építmények, tárolók nem létesíthetők.
Amennyiben más módon nem oldható meg a gyűjtőedények elhelyezése, azokat megtervezett
módon vagy kifejezetten ilyen célra kialakított esztétikus, a környezethez illeszkedő gyűjtőedény
tárolóban lehet elhelyezni.
Az akadálymentesítés napjainkban szintén fokozott igényként jelentkezik. A bejárati
rámparendszer kiépítése elsődlegesen telken belül oldandó meg, minél egyszerűbb
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vonalvezetéssel, minimális korlátépítéssel, mely illeszkedik látványában a lakótelepi épületek
modern stílusához.

A bejárati rámparendszer kiépítése minél
egyszerűbb vonalvezetéssel, minimális
korlátépítéssel javasolt, mely illeszkedik
látványában a lakótelepi épületek modern
stílusához.

Az akadálymentes
megoldása.

közlekedés

helyes

Megőrzendő a sok zöldfelület.

A környezethez nem illeszkedő árusító
pavilon.
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Rendezetlen, ideiglenes jellegű pavilonok.

Jó megoldás, ha az intézmények építészeti
kialakítása nem piros cseréptetős.

A rendszerint földszintes intézmények
esetében nem indokolt a családi házas
hagyományos beépítés elemeinek (pl.
magastető) megjelenése.

A vagyonvédelem miatt megjelenő kerítés ne
legyen tömör, legyen átlátható.
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A Kőbányán megvalósult lakótelep rehabilitáció példája az Újhegyi sétány átépítése, amelynek
egyik célja volt az akadálymentes gyalogos forgalom feltételeinek megteremtése, a meredek
lépcsők, támfalak helyett olyan, a terepviszonyokhoz jobban illeszkedő gyalogos felületek
kialakítása, amelyet minden korosztály, a babakocsis szülők és az idősebbek egyaránt
kényelmesen használhatnak. Ez az átalakítás a sétány mentén elhelyezkedő üzletsort is
könnyebben megközelíthetővé teszi, hiszen a korábban magas támfalak és magasra nőtt
növényzet mögötti üzletek az átépítésnek köszönhetően közvetlen kapcsolatba kerülnek a
gyalogos forgalommal. Ez vonzóbbá teheti a korábban rossz elhelyezkedésük miatt üresen álló
üzlethelyiségeket is, és lehetővé válik, hogy a sétány menti provizórikus pavilonok bérlői a
megújult sétány menti üzlethelyiségekbe költözzenek.
A sétányon számos utcabútor, megállító játék teszi még használhatóbbá a közterületet. A
gyalogos felületekhez kapcsolódóan minden korosztály számára pihenési lehetőséget kínálnak a
leülő sarkok, játszótéri eszközök és a magas minőségű zöldfelületek.
A sétány mentén telepített utcabútorok, világítótestek, köztárgyak forma és színvilága
egymással harmonizál a terület egységes arculatának, rendezettségének megteremtése
érdekében.
A sétány átépítésének első ütemeként már megújult a Harmat utca – Bányató utca közötti
szakasz. A II. és III. ütemben megújul a Mádi utca – Harmat utca közötti és a Bányató utca –
Gergely utca közötti szakasz. Az I. ütemhez hasonlóan ezen szakaszokon is úgy módosul a
gyalogos közlekedési felület, hogy a sétány menti épületek, intézmények és üzletek
megközelíthetősége javuljon.

48

4.1. Telepszerű lakóterület: lakótelep

49

4.1. Telepszerű lakóterület: lakópark

50

4.1. Telepszerű lakóterület: lakópark

Telepszerű lakóterület:
lakópark
A 21. század jellemző telepszerű építése a lakópark, mely jellemzően piaci érdekből,
ingatlanfejlesztői befektetésből megvalósuló egységes épített környezet. A köztudatban a
lakópark meghatározott építési paraméterekkel, közös fenntartási, védelmi és egyéb
szolgáltatásokkal rendelkező lakóközösség. Jellemzően zárt városszerkezeti egységek, belső
térrendszerét magánutak és a lakók által közösen használt kertek alkotják. A lakóparkok igen
változatos telepítési és építészeti kialakításúak. Szolgáltatásaik a helyben lakók igényeit elégítik
ki, ellenőrzött gyalogos , kerékpáros , és/vagy gépkocsi bejárattal, valamint saját egyéb
szolgáltatásokkal (pl. porta) rendelkezik, és amelyet zárt falak, kerítések vesznek körbe.
A lakóparkok városépítészeti jellemzői több formai, használati hasonlóságot mutatnak a
rendszerváltozás előtt épült lakótelepekkel (telepszerű beépítés, belső úthálózat, egységes
kezelés, a közös tulajdon megléte vagy a közös önigazgatás valamilyen formája). Ugyanakkor
több szempontból eltérnek azoktól. A nagyobb lakóparkok mintegy város a városban,
függetlenednek a környezetüktől. Teljes egészében magánterületek, melyek biztonsági okokból
szinte mindig kerítéssel körülvett, zárt formában épülnek.
Az első lakóparkok kis léptékűek, néhány szabadon álló 1 2 szintes villaházból álltak, viszonylag
magas zöldfelületi értéket képeztek. Gyakori volt a kert magánhasználatú részekre osztása,
alacsony kerítésekkel vagy sövénnyel választva el egymástól. Ezt követte egyfajta tömegesedés,
egyre több lakás, egyre magasabb épületek, egyre nagyobb alapterületű mélygarázs (rajta
tetőkert), egyre több burkolt felület létesül. A kert fő funkciója az attraktivitás, nem pedig a
mindennapi használat.
A lakóparkok igen nagy formagazdagsággal létesülnek. Mivel a lakóparkok egy része –
jellemzően a kertvárosias környezetben épülők – telekösszevonással létesül, az építési
paraméterek sokszor nagyobb épülettömegeket tesznek lehetővé, mint ami a környezetében
jellemző. A kertvárosias környezetben általában a leggyakoribb a homogén csoportos beépítés,
ahol hasonló épülettömegek különösebb rendező elv nélkül jelennek meg a telken. Ennek
minőségibb változata a kombinált csoportos beépítés, ahol az épületek elhelyezése tervszerű,
rendszerint az épületek összerendezésével képez nagyobb belső tereket.
A belső városrészekben és a kerületközpontokban a leggyakoribb a városias tömbös zártsorú
vagy keretes beépítés zárt (esetleg felnyíló) belsővel. Szintén elterjedt forma a látszólag a
városszövetbe illeszkedő öntörvényű tornyok halmaza, ahol az épületek az egyediség jegyében
sem egymással, sem a környező beépítéssel nem kommunikálnak. Végül létezik egy ritka
csoport, amely innovatív térképző megoldással épül, jó arányú és ritmusú, változatos
tömegformálás jellemzi.
Budapesten a sűrűn beépített lakóparkok épületei igen magasak, nem ritkán 8 9 szintesek. A
budapesti lakóparkok nagy része középmagas (7 9 szintes) épületekből áll. Az ennél
alacsonyabb lakóparki beépítések jellemzően az agglomerációba tolódtak ki, a családi házas
környezetbe.
A kerületünkben létesült jelentősebb lakóparkok a Kőbányai úti Tara Liget, a Tavas utcai
Rózsaliget, a Somfa utcai Somfa liget és a Zágrábi utcai Pöttyös terasz lakóparkok. A magas
beépítési intenzitás elérése érdekében 5 12 szintes, nagyvárosias magassággal épült, mozgalmas
tömegekkel megjelenő lakóházak jellemzik e területeket.
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Rózsaliget lakópark

Tulipán lakópark
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Taraliget lakópark

Árnyas lakópark
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Pöttyös terasz lakópark
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Somfa liget lakópark (OTP)

új beépítés a lakópark területén
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Kőér köz

látványképek

építkezés közben
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Ajánlás
Napjaink lakópark építészetének általános problémája, hogy az új létesítmények a
környezetükhöz ritkán képesek illeszkedni. Ezt részben a beépítés sűrűségéből adódó lépték és
tömegformálás, másrészt az elzárkózás vágya determinálja, de míg ez a vágy kielégíthető kerítés
és biztonsági rendszerek alkalmazásával, addig az épületeknek nem lenne szükségszerű teljesen
elszakadnia a környező városi struktúrától. A környező városi szövetbe történő illeszkedés
céljából javasolt tehát a szomszédos jellemző beépítettséget irányadónak tekinteni, attól
jelentősen nem eltérni.
A sokszor zsúfoltan elhelyezett épületek helyett a telepítés legyen szellősebb, az épületek
közötti légtér arány pedig kedvezőbb. A tömegformálás nélkülözze az öncélú formai játékokat,
a tradicionális építészethez hasonlóan az egyszerűséget, a józan és ízléses tömegformálást
kövesse. A lakópark épületei a letisztult formavilágot, a léptéküknek megfelelő, harmonikus
arányú tömeget jelenítsék meg.
A letisztult tömegformálás a homlokzati struktúrában is mutatkozzon meg. Nagy tagolatlan
felületek, szinte sematikusan egyszerű nyílás kiosztás legyen a jellemző, a nálunk megszokott
vakolat kváderek, lizénák, párkányok, homlokzati díszek nélkül. A hosszú épülettömeget,
homlokzatot vertikálisan tagolni kell. Nemes anyagok használata, jól átgondolt nyílásritmus
elegendő díszítés a homlokzaton. A szín és anyaghasználat legyen homogén, egységes, ne legyen
zaklatott.
A tetőforma lapostető esetében nélkülözze a többszintes teraszosságot, mely szabdalttá és
esetlegessé teszi a tömeget. A tetőterasz kialakítása legfeljebb egy szintben történjék. Az
utólagos lefedések, pergolák nem javasoltak, ezeket a tervezés során egységesen kell
megtervezni, illetve megvalósítani. Magastető esetén a hagyományos 40 45 fok körüli hajlásszög
alkalmazása javasolt. Az épületek közel azonos gerinc és párkánymagassággal épüljenek. A
tetőtér beépítése egy szintben valósuljon meg. A tetőforma legyen minél egyszerűbb
szerkesztésű és formájú, tetősíkban elhelyezett ablakokkal. A tetőfelépítmények kerülendők.

Jó és rossz példák:

A telepítés legyen a környezethez illeszkedő.
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A telepítés legyen a környezethez illeszkedő,
szellős, az épületek közötti légtér arány
szabályozandó.

A homlokzat legyen tagolt, különösen
nagyméretű épületek esetében. A hosszú
épületet, homlokzatot vertikálisan tagolni
szükséges.

A telepítés legyen a környezethez illeszkedő,
jó
arányú
és
ritmusú,
változatos
tömegformálású.

A tömegformálás, szín és anyaghasználat
legyen egységes, egyszerű és minőségi.

A tömegformálás, szín és anyaghasználat ne
legyen zaklatott.
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A teraszosság nem támogatható, kivéve a
legfelső, egyetlen szint hátrahúzását.

A tetőforma ne legyen szabdalt,
környezethez
nem
illeszkedő
felépítményekkel terhelt.

a
,

A vagyonvédelem miatt megjelenő kerítés
ne legyen tömör, legyen átlátható.

A lakóparkban létesülő zöldfelületek gyakran nem teljes értékűek. A mélygarázs fölé kerülő
tetőkertek, a felaprózott, használhatatlan méretű zöldfelületek használati értéke – díszítő
értékük ellenére is – igen csekély. Fontos, hogy az épületek között használható kertfelületek
maradjanak. Erre akkor is célszerű törekedni, ha igény a kert épülettel történő tagolása vagy
zártabb, az utcai zajtól és a belátástól védettebb terület létrehozása. A zöldfelület növelése,
egységes, összefüggő területen történő kialakítása (egység minimális területének
meghatározása) városképi szempontból is szükséges, mivel a növényzet hiányában megjelenő
árnyékolók spontán és egyedi megjelenése jelentősen rontja az összképet.
Az árnyékolás hiánya miatt gyakran megjelenő, homlokzat átalakítást eredményező
látványelem az erkélyek, loggiák, teraszok átalakítása, befedése vagy beépítése, rácsok, előtetők,
redőnyök, napellenzők felszerelése. Miután az erkély, a loggia és a terasz fontos látványelem,
ezért átalakításuk, beépítésük nem támogatható, előtető nem létesíthető. Redőnyök, napellenzők
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épületenként csak egységesen (forma, mintázat, szín, kialakítás módja stb.) valósíthatók meg. Az
eredeti korlát jellege, átláthatósága, színe nem változtatható, takarása átlátást gátló elemekkel
(nádszövet, árnyékoló szövet, faelemek, stb.) nem javasolható. A földszinti kertkapcsolatnál se
jelenjenek meg a közterületről látható módon utólag elválasztó elemek, rácsok, pergolák, ezeket
már a tervezés fázisában az épülettel egységes módon kell meghatározni.
Az épületgépészeti elemek kizárólag épületen belül helyezhetők el. A légkondicionáló kültéri
egységének elhelyezése új építésű lakóparknál nem megengedett, a tervezés során kell
biztosítani az épületen belüli kialakítást és megvalósítást. Meglévő lakóparknál, amennyiben
nem épült ki a légkondicionálás, utólag elsősorban erkélyen és loggián takartan, másodsorban
egységesen, kizárólag azonos módon függőleges oszlopban pótolható. Rajz
A vagyonvédelem miatt megjelenő kerítés legyen átlátható, részben átlátható, legfeljebb
sövénnyel elválasztott, szögesdrót nélküli.
A napelemmel kapcsolatos ajánlások a 4.16. fejezetben szerepelnek.

A földszinti kertkapcsolatnál utólag ne
jelenjenek meg elválasztó elemek, rácsok,
pergolák.
Napellenzők
felszerelése
egységesen,
tervezetten lehetséges.

Az egyes lakásokhoz tartozó teraszok
elválasztását már a tervezés fázisában az
épülettel egységes módon kell meghatározni,

Új
lakóparknál
a
légkondicionálási
főhálózatot tervezetten ki kell építeni
épületen belüli rendszerként, nem pedig
külső elemként.
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A parkolás problémája a lakótelepekétől eltérően jelenik meg. A mélygarázs általánossá
válásával a gépkocsik elhelyezése nem megoldhatatlan feladat. Ellenben a lakóparkok nagy
részében a nagy lakásszám és relatív kis alapterület miatt az előírásnak megfelelő férőhelyet
tartalmazó garázs nem fér el az épület alatt, és a két szintes mélygarázs magas létesítési
költséget jelent. Így a kert egy része vagy akár egésze alá húzódik a mélygarázs. Emiatt
komolyabb fásításról eleve nem lehet szó, mivel a tetőkerten elhelyezendő földréteg sok esetben
nem kellő vastagságú. Ez egy sor problémát érint, a homlokzatok árnyékolását, az udvaron
kialakított játszóterek használhatóságát és nem utolsósorban esztétikai kérdés.
Ezért a lakóparkok építésénél parkoló csak épületben vagy terepszint alatt javasolt, a felszínen
történő kialakítás nem támogatható, legfeljebb a vendégparkolók biztosítása. A terepszint alatti
mélygarázs területét vagy az afeletti tetőkert földréteg vastagságát úgy kell meghatározni, hogy
teljes értékű zöldfelület is kialakulhasson a területen. Sorgarázs közterület felé nem nyílhat, a
meglévő felszíninek engedélyezett gépjárműtároló utólagosan nem fedhető le színekkel,
sufnikkal.
A felépült lakóparkok jellemzően nélkülözik az intézményeket. A közelükben vagy a földszinti
helyiségekben megtelepedő intézmények, kereskedelmi és vendéglátó üzletek, szolgáltatások
révén a lakosság ellátása javul, illetve következményként a reklámok, kitelepülések is
megjelennek. Az új építésű lakóparkok építésénél már eredendően javasolt a földszinten
változatos méretű helyiségeket kialakítani ebből a célból, egyúttal a reklámok, feliratok
méretének, elhelyezésének módját egységes elvek szerint előre megtervezni. Az erre vonatkozó
ajánlások a 4.14. fejezetben szerepelnek. Az új intézmények épületeinek megvalósítása során
törekedni kell a jellemzően a lakóparkhoz illő modern építészeti elemek alkalmazására. A
rendszerint földszintes, vagy legfeljebb kétszintes épületek ugyan tömegükben eltérnek a
lakóépületektől, de ez nem indokolja a családi házas hagyományos beépítés elemeinek (pl.
magastető) megjelenését.

Parkolót csak épületben vagy terepszint alatt
javasolt létesíteni, sorgarázs közterület felé
nem
nyílhat,
meglévő
felszíninek
engedélyezett gépjárműtároló utólagosan
nem fedhető le színekkel, sufnikkal.

Ne legyen garázssátor a kertben, a
gépjárművek fedett tárolása legyen az
épületen belül megoldott.

61

4.1. Telepszerű lakóterület: lakópark

Parkolót csak épületben vagy terepszint alatt
javasolt létesíteni.

Az alapintézményeket javasolt a földszinten
kialakítani.

Utólag
kialakított
reklámhordozók.

zavaros

hatású

Az erkély és a loggia fontos vertikális elem,
ezért
átalakításuk,
beépítésük
nem
támogatható, előtető nem létesíthető.
Az eredeti korlát jellege, átláthatósága, színe
nem változtatható, takarása átlátást gátló
elemekkel (nádszövet, árnyékoló szövet,
faelemek, stb.) nem javasolható.
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Napelem lehet, nem csillogó, hanem matt
kivitelben, egységes kialakításban és síkban,
egy tömegben.

Meglévő lakóparknál, amennyiben nem épült
ki a légkondicionálás, utólag elsősorban
erkélyen és loggián takartan, másodsorban
egységesen, kizárólag azonos módon
függőleges oszlopban pótolható.
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4.2.

Történeti telepszerű lakóterület

A történeti telepszerű lakóterület karaktere alatt olyan lakóépületek összességét értjük, melyek
időben és stílusban egységesen épülve, az adott kerületrész egyéb épületeitől
megkülönböztethetően alkotnak egységes telepet.
A XIX. század végén jellemző nagymértékű iparosodás következtében Budapest lakossága két és
félszeresére nőtt. Ugrásszerűen fejlődött a gyáripar és ennek következtében tömegek özönlöttek
a munkahelyeket kínáló területekre. A probléma orvoslására Kőbánya területén is több
munkástelep épült az angol Ebenezer Howard kertváros mozgalmának mintájára.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS:
Városias történeti telepszerű lakóterület
•

Magastetős, fogatolt, 3 4 szintes, egyszerű architektúrájú épületek

Kertvárosias történeti telepszerű lakóterület
•

Magastetős, fogatolt, 1 2 szintes, egyszerű architektúrájú épületek
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Történeti telepszerű lakóterület:
városias történeti telepszerű lakóterület
Nagy Pongrác lakótelep északi fele és középső része

A kislakásos telepet az Országos Lakásépítési Miniszteri Bizottság (OLMB), a kereskedelmi
minisztérium keretében 1918 ban alakult és 1923 ban a népjóléti minisztérium fennhatósága alá
helyezett Országos Lakásépítési Tanács (OLT) végrehajtó szerve építette.
A telep és egyes házak tervezése már 1918 ban megkezdődött, de az építkezés minden bizonnyal
csak 1919 után. 1920 ban mindössze egy kétemeletes és egy három emeletes ház épült, 1921 22
ben négy két , illetve három emeletes bérház és négy manzárdos családi ház, 1923 24 ben nyolc
kétemeletes bérház. Ezután az eredeti elképzelésektől eltérően, földszintes szükséglakások
építésére váltottak át, és tizenhét, az OLMB által házilag tervezett földszintes kis lakással
folytatták a lakótelep kiépítését. A lakóházakon kívül egy mozit és egy templomot emeltek a
helyben lakók számára. A telepet az eredeti beépítés szerint túlnyomó részben két és
háromemeletes kislakásos bérházakkal kisebb részben tetőtér beépítéses családi sorházakkal
akarták megépíteni. A nagyvonalú tervből, melynek lényege a különböző szimmetriatengelyekre
szervezett, tágas tömbbelsőket körülvevő bérházakból szervezet kompozíció kevés valósult meg
(főként az északi rész tömbjei: K J L1 H, M N O). A legnagyobb változás a középső részt érte,
ahová a zárt tömbök helyett 17 egymással párhuzamosan álló földszintes barakképület került.
Az 1921 23 között eredeti program szerint felépített kislakásos bérházak általában
kétemeletesek, magastetősek, 1 3 szoba konyhás, alacsony igényszintű lakásokkal, melyek
közvetlenül lépcsőházból nyílnak. Az épületek tömege változatos: két vagy háromemeletesek,
zárterkélyek hangsúlyozzák a sarkokat, a kapuk bár alacsonyak keretezettek, az ablakok
osztottak, néha zsalugáterrel. Egyszerű, alig díszített, stílus alatti architektúra. A ferde szögben a
telepet záró hosszú házak csatlakozásánál (K J L1) kocsiáthajtó méretű kosáríves kapunyílás volt
(1945 után befalazták)
J jelű épület: a L1 K épületek között a kapu nyílást beépítették. Zártsorú keretes beépítésbe két
illetve háromemeletes, magas tetős bérház, mely a szomszédos L1 és K jelű épülethez
kosáríveskapuval s a fölötte hídként átívelő kétemeletes szárnnyal csatlakozik. Az épület öt
kétfogatú szekcióból áll, a lakások 3 szoba konyhásak. A házak bejárata a hátsó (udvari) oldalról
nyílik. A homlokzatok takarékosak, egyszerűek, külső síkra helyezett osztott ablakkal. A ház
bejáratokat kissé díszebben képezték ki kiemelt falazott kereten két műkő váza, fölötte a
lépcsőházi ablakokat süllyesztett, félköríves záródású falmező fogja össze. A külső oldal egyetlen
díszét az épület két szélén, a kapuhajtók mellett elhelyezett, sokszögű sarok zárterkélyek adták,
a mellvédek indás műkő ornamentikájával, sajnos ma már nem létezik.
L1 jelű épület: a J jelű épülethez zártsorú, keretes beépítéssel csatlakozó, kétemeletes, magastetős
bérház, mely öt fogatolt szekcióból áll. A házak bejárata a külső, utcai oldalról nyílik. A
tompaszögben megtörő hosszúkás épület külső sarka lekerekített. A kapubejáratokat terméskő
burkolatú keret hangsúlyozza, a lépcsőházi ablakokat pedig kettős, vertikális falsáv veszi körül,
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lőrésszerű ablakokkal. A ház délkeleti sarkán sokszögű zárterkély van, alján eredetileg cikcakkos
vakolatdísszel, a parapetmezőben pedig rombusz alakú díszítéssel.
C1 jelű épület: kétemeletes, magas tetős, kislakásos bérház három kétfogatú szekcióval
(szintenként két 2 szoba konyhás lakás) és egy lépcsőzetesen eltolt kétfogatú szekcióval
(szintenként egy 3 szobakonyhás és egy szoba konyhás lakás)
H jelű épület: oldalszárnyain kétemeletes, középrizalitján háromemeletes, magas tetős bérház U
alakúalaprajzzal, hét zárt lépcsőházas szekcióval. A középrizalitban három kétfogatú szekció van,
a középső 2 szobakonyhás lakásokkal, a két szélsőben pedig szintenként egy 3 szobakonyhás és
egy 2 szobakonyhás lakással. Az oldalszárnyakban egyenként két kétfogatú szekció van, 2
szobakonyhás lakásokkal.
F10 és F11 jelű épület: földszintes ikerház szimmetrikus tömeggel és homlokzattal, különböző
méretű lakásokkal: az egyik 2 szobakonyhás, a másik 3 szobakonyhás. Bejáratuk tornácos
sarokverandán keresztül nyílik, a másik oldal szélső szobáit 45 fokban lecsapott sarokzárterkély
bővíti.
E 2 jelű épület: szabadon álló, két , illetve háromemeletes bérház három szekcióval, melyből kettő
bejárata a véghomlokzaton, egy pedig a hosszúkás épület középtengelyében nyílik. A szélső
szekciók kétfogatúak, a középső három tengelye háromemeletes, a szélső két tengely kétemeletes.
A hármas csoportokba sorolt állótéglány ablakokat függőleges vakolatsávok fogják össze, a
véghomlokzaton a lépcsőház középrizalitként kiugrik.
P jelű épület: szabadon álló, háromemeletes, magas tetős kislakásos bérház U alakú alaprajzzal. A
két közbenső szekció kétfogatú (két 2 szobakonyhás lakássál), a sarok szekciók háromfogatúak
(egy 2 szobakonyhás és két 1 szobakonyhás lakással). Egyszerű, de szépen tagolt architektúra. A
szimmetrikus, kontyolt nyeregtetős tömeget 1+4+1 tengelyes középrizalit hangsúlyozza, két
szélén a nyolcszög három oldalával záródó zárterkély, a 2. és 5. tengelyeben vertikálisan
összefogott lépcsőházi ablakok. A rizalit földszintjén a két bejárati kapu között öt falpillér, mely az
első emeleti mellvéd magasságban húzódó kettős osztópárkánysávig ér.

68

4.2 Történeti telepszerű lakóterület – városias történeti telepszerű lakóterület

69

4.2 Történeti telepszerű lakóterület – városias történeti telepszerű lakóterület

Kis Pongrác lakótelep

Az épületegyüttes kerületi helyi védettségű. (az épített és természeti környezet kerületi helyi
védelméről szóló 34/2011 (IX. 26.) önkormányzati rendelet melléklet E14 sorszám).
Az épületegyüttes részletes leírása a kézikönyv 3. mellékletében olvasható.
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Szárnyas lakótelep

A magyar szocreál építészetet legösszefogottabban az új, városrészméretű lakótelepek építésénél,
új városok telepítésénél bontakozott ki. Kialakulását az adott politikai ideológiai elvárások mellett
a megnövekedett társadalmi igények (lakáshelyzet, iparosítás, migráció) és a magyar építőipar
szakmai, technológiai tradíciói, illetve kapacitása közti ellentétek is táplálták. Erősen archaizáló
és eklektizáló irányzat volt.

Szocreál épületek a Kada – Gergely – Diósgyőri utcában
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Ajánlások
A lakóterületek építésének közös jellemzője, hogy általában egyszerre, egy időben épültek az
adott kort jellemző műszaki színvonalán. Az állami telepszerű lakásépítés szükségességét a
háború után jelentkező nagyarányú lakáshiány indokolta, amit időben megelőzött a munkásainak
és a tisztviselőinek épített vállalati telepszerű lakásépítés.
Az állami lakótelepeket a legszegényebbeknek szükséglakásként a legegyszerűbb kivitelben
készítették. A történeti telepszerű lakóterületek jellemzője, hogy a felépült lakások komfort
nélküliek sok 1szobás és kevés 2, 3 szobással lakással. Szinte minden lakótelephez épült
valamilyen közösségi funkciót tartalmazó épület is, pl. fürdőház, iskola.
A hosszú évek során a komfort nélküli lakásokat komfortosították az adott lakás alapterületének
csökkentésével. Azokon a lakótelepeken, ahol a földszintes épületek vannak többségben, hozzá,
illetve ráépítéssel növelték a kis lakások alapterületét vagy a telek új beépítésével nyertek további
területet a megjelenő funkcióknak (pl. garázs, tárolók). Ez a terület beépítését az amúgy is szűkös
lehetőségekhez képest is zsúfolttá tette. Mivel a hozzáépítések nem egy időben és az építtetők
mindenkori anyagi helyzetéhez igazodva készültek, ezért a valaha tervezett, egységesen rendezett
városkép ma már a rendezetlenség jegyeit mutatja.

A meglévő városias történeti telepszerű lakóterületek épületei felújításának városképi
szempontból lényeges elemei a következők:
A városias lakóterületek épületei, ahol lapos tetősek, az itt lévő kis lakások alapterületi bővítése
csak a szomszédos lakások összenyitásával oldható meg, mivel igen kedvezőtlen lenne az épületek
alapterületi bővítése vagy a meglévő épület szintszámának növelése.
A tetőszerkezet csapadékvíz és hőszigetelés felújítása egy új magas tetővel is megoldható lenne,
de mivel a meglévő épületek tömege a lapos tető kialakításával van egyensúlyban, ezért ebben az
esetben sem támogatható az új magastető kialakítása.
Az energiagazdálkodási problémák megoldását szolgálja az épületek utólagos hőszigetelése. A
homlokzatok egyedi építészeti stílusjegyei megtartandók, illetve helyreállítandók, utólagos
hőszigetelés csak ezen elemek megtartásával kivitelezhető. A védett tégla architektúrájú épületek
esetében az utólagos hőszigetelés nem megengedett.
Azokon az épületeken, amelynek a homlokzatain egyedi építészeti stílusjegyek találhatók, a
felújítás során ezek megtartandók, illetve felújítandók.
Minden esetben javasolt az épületek nyílászáróinak és tető szerkezetének utólagos
hőszigetelése.
Védett épületek esetében a nyílászárók cseréje támogatható, ha a nyílászárók kialakításának a
módja, színe, anyaga egységesen a teljes épületben megegyezik az eredeti nyílásosztású
nyílásrendű, nyílásméretű nyílászáróval.
A felújítás során új nyílás nem létesíthető.
A felújítástól függetlenül is gyakran megjelenő, homlokzatátalakítást eredményező látványelem
az erkélyek, loggiák átalakítása vagy befedése, előtetők, redőnyök, napellenzők felszerelése. Mivel
az erkély és a loggia fontos építészeti látványelem, ezért átalakításuk, beépítésük nem
támogatható, előtető nem létesíthető. Redőnyök, napellenzők épületenként csak egységesen
(forma, mintázat, szín, kialakítás módja stb.) valósíthatók meg. Az eredeti korlát jellege,
átláthatósága, színe nem változtatható, takarása átlátást gátló elemekkel (nádszövet, árnyékoló
szövet, faelemek stb.) nem javasolható.
A napelemmel kapcsolatos ajánlások a 4.16. fejezetben szerepelnek.
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Az épületgépészeti vezetékek felújítása körében legtöbbször, a légkondicionáló berendezés
egységeinek megjelenése, a riasztó, televízió kábel, telefon, kaputelefon és kamera hálózat,
korszerűsítése, telepítése merül fel. A gépészet külső elemeinek spontán megjelenése a tervezés
hiánya esetén jelentősen rontja a városképet. Az épületgépészeti elemek ezért kizárólag épületen
belül helyezhetők el.
A légkondicionáló kültéri egységének elhelyezése megengedett, elsősorban erkélyen és loggián
takartan, másodsorban egységesen, kizárólag azonos módon függőleges oszlopban az épületek
homlokzatain.
A szelektív hulladékgyűjtés elterjedése környezetvédelmi szempontból kedvező ugyan, de azon
következménye, miszerint az új szelektívhulladék gyűjtő edények nem férnek el az épületen belül
az edények tárolására szolgáló helyiségben azt eredményezi, hogy közterületen jelennek meg az
edények rendezetlen formában. A hulladékgyűjtő edények tárolását elsődlegesen telken belül kell
megoldani és csak szükség esetén vehető igénybe közterület (külön eljárással), viszont az edények
számára házilagos építmények, tárolók nem létesíthetők. Amennyiben más módon nem oldható
meg a gyűjtőedények elhelyezése, azokat megtervezett módon vagy kifejezetten ilyen célra
kialakított esztétikus, a környezethez illeszkedő gyűjtőedény tárolóban lehet elhelyezni.
Az akadálymentesítés napjainkban szintén fokozott igényként jelentkezik. A bejárati
rámparendszer kiépítése elsődlegesen telken belül oldandó meg, minél egyszerűbb
vonalvezetéssel, minimális korlátépítéssel, mely illeszkedik látványában a történeti telepszerű
városias lakóterületi épületek stílusához.
A történeti telepszerű városias lakóterületek építése során általában játszóterek és pihenőhelyek
számára zöldfelületet alakítottak ki. A lakóterületi közterületek és zöldfelületek megújítása
önkormányzati feladatként része a területek rehabilitációjának, hiszen a közterület, zöldfelület
fejlesztése, a környezeti feltételek (parkok, játszóterek, közösségi terek, intézmények,
szolgáltatások) javítása, kialakítása elengedhetetlen feltétele a lakókörnyezeti minőség
javulásának. Ezért nem támogatható a korábban létesült, meglévő lakóterületi zöldfelületek
területeinek csökkentése, sőt cél annak lehetőség szerinti növelése, pl. a burkolt felületek
zöldfelületté alakításával.
Fontos az is, hogy a lakóterület építésével egyidőben, azonos elvek alapján épült intézmények,
kereskedelmi létesítmények megújítása a terület rehabilitációjával összehangoltan, együttesen
történjen.
A történeti telepszerű városias lakóterületek megújítása nem képzelhető el a gépjárműtárolás,
parkolás helyzetének megoldása nélkül. A gépkocsik elhelyezésére szolgáló parkolók, tárolók
kapacitásának növelése elsősorban az alulhasznosított területek területén javasolható. Nem
támogatott a felszínen, a zöldterület rovására új parkolókat kialakítani. Új sorgarázsok, egyedi
garázsépületek építése a lakóterület területén vagy szélén azért nem javasolható, mivel látványuk
zavaró, egyedi kialakításuk, barkács jellegű felújításuk miatt rendezetlen benyomást keltenek.
A napelem, napkollektor alkalmazása a lakosság körében is egyre gyakoribb, az erre vonatkozó
ajánlás a 4.16. fejezetben található.
A városias történeti telepszerű lakóterületen számos védett épület és épületegyüttes található,
melyekhez kapcsolódó javaslatok a 3. fejezetben is szerepelnek.
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Jó és rossz példák:

Védett épületek esetében a nyílászárók
cseréje támogatható, ha a nyílászárók
kialakításának a módja, színe, anyaga
egységesen a teljes épületben megegyezik az
eredeti
nyílásosztású
nyílásrendű,
nyílásméretű nyílászáróval.

A homlokzaton megjelenő egyedi építészeti
stílusjegyek a felújítás során megtartandók,
illetve felújítandók.
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A homlokzaton megjelenő egyedi építészeti
stílusjegyek a felújítás során megtartandók,
illetve felújítandók.

Cél a lakóterületi zöldfelületek területének
növelése, a környezeti feltételek javítása, a
parkok, játszóterek fejlesztése.
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Történeti telepszerű lakóterület:
kertvárosias történeti telepszerű
lakóterület
A 19. században a telepszerű lakásépítés a munkásjóléti intézmények biztosítása kapcsán nem
nélkülözte a szociális tartalmat. A munkástelepek tervezését befolyásolta az építtetők tőkeereje
miatti takarékosság és a célszerűség. Ennek eredménye a típusházak és az ortogonális úthálózat
alkalmazása.
A kor szellemének alapelve volt, hogy a családos dolgozókat egyszerűen kialakított, de önálló
lakásokhoz kell juttatni. A telepek jellemzően sűrűn telepített földszintes és kétszintes
négyosztatú lakóházak adott kompozíciós elv szerinti egymás mellé sorolásából jönnek létre. A
telep része jellemzően egy belső közös tér és néhány intézmény. Az épületek díszítettségét és
tagolásának mértékét meghatározza az egykori célcsoport társadalmi helyzete.
A kertvárosias történeti telepszerű lakóterületek jellemzője, hogy az épületek azonos korban,
egységes tervek alapján, a megrendelő sajátos arculati jellemzői szerint készültek el.
A hatósági (állam, főváros, város) lakásépítést időben megelőzte számos vállalati lakásépítés pl.
Bányavállalat és a Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) már a 1870 es évektől épített lakásokat
munkásai számára.

Kőbányán található kertvárosias történeti telepszerű területek:
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A MÁV Északi Főműhely lakótelepe – Kőbányai MÁV telep

A MÁV lakótelepet alkotó hat ingatlanon 38 db több lakó rendeltetési egységet tartalmazó, 1 2
szintes épület található. A terület központi helyén általános iskola található, játszótérrel különálló
tornateremmel, melynek nyugati oldalán bővítménye egy kápolna, keleti részéhez csatlakozóan
lakások és élelmiszer bolt található.
1894 96 között az Északi Főműhely dolgozói számára az 1873 ban leégett Kőbányai úti kocsigyár
helyére épült meg a dolgozók lakótelepe, melyet Jancsi telepnek is neveznek. A területet a
„Hungária közép körút” vágta ketté, így közigazgatásilag kb. 1/4 e a mai VIII. , és nagyobbik része
pedig a X. kerülethez tartozik.
A földszintes munkáslakások a Ferencvárosi MÁV lakótelepi típustervek alapján készültek.
Lábazatuk szép terméskővel borított, a spalettás ablakok felett a vakolt homlokzatokon
tégladíszek láthatók. A négy laksásos házakhoz a boltíves pincékben fáskamra tartozott, a
földszinten konyha, kamra, és 1 , illetve 2 szoba szolgálta a lakók kényelmét. Fürdőszoba és
mellékhelyiség viszont nem volt az épületben. A későbbi engedélyek alapján a lakásokat
jelentősen átalakították, nemcsak komfortfokozatukat növelték, de a kertek beépítettsége is
megváltozott. Megjelentek a melléképületek, a garázsok és volt, aki üvegezett verandát is
készíttetett.
A X. kerületben a Salgótarjáni út sarkán laktak a hivatalnokok, mellette a két főút mentén a
munkások részére 20 darab emeletes épületet húztak fel. Mivel ezek is fürdőszoba nélkül
készültek, a MÁV egy külön fürdőház létesítésével gondoskodott munkásairól.
A telep közepén épült meg a munkások és tisztviselők közösségi vendéglője. Pincéjében
mosókonyha, földszintjén étterem, bolthelyiség, konyha és éléskamra kapott helyet. Az étterem
felső emeletén a vendéglős és családja, ill. a cselédség lakott 2+1 szobás lakásban. A
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melléképületben mészárszéket, mosókonyhát, üres hordók helyiségét, kocsiszínt és szénkamrát
hoztak létre. A főépület egyik része ma szociális ellátóként működik, mellette kis játszótérrel. A
ma már földszintes bal oldali szárny kis kápolnának ad otthont. Feljegyzések alapján itt alakult
meg a pesti unitáriusok gyülekezete. A sarkon az I. világháborús hősök emlékére állított feszület,
mögötte pedig szépen faragott harangláb látható.
Az utca másik oldalán a 38 as számú, egykori, szép típusépületben ma is diákok tanulnak a telep
általános iskolájában. A régi szokásoknak megfelelően az iskola két szárnyában a fiúk és a lányok
részére külön tantermek és vizesblokkok álltak rendelkezésre. 1896 ban már tornatermi
bővítésre is engedélyt kaptak.
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Rákos MÁV telep
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Magnezit munkás lakótelep

Az épületegyüttes fővárosi helyi védettségű a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi
helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján.
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Kis Sibrik lakótelep

Az 1910 es években a főváros legszegényebbjei számára egyszerűbb kivitelben föld vagy
egyszintes lakótelepek épültek, hangsúlyozva, hogy ezeket a házakat maximum húsz harminc évig
kívánják csak fenntartani, addig amíg a város terjeszkedése nem éri el ezeket az egyre értékesebbé
váló telkeket.
Az átmeneti lakások építésének második szakaszában nem csak régi házakat újítottak fel, hanem
ismét sor került teljesen új telepek kialakítására is. Így létesülhettek újabb lakások a Sibrik Miklós
és a Maglódi út által határolt területen is. A Sibrik Miklós úti átmeneti lakásos építkezésre szintén
két hullámban került sor, az első ciklusban a 15 földszintes házban 160, majd a következő évben
16 hasonló épületben 140 szoba konyhás lakás létesült úgy, hogy a házak megtervezésekor
minden esetben az Aszódi úti terveket használták fel.
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Pénzügyőr tisztviselőtelep

Az épületegyüttes kerületi helyi védettségű. (az épített és természeti környezet kerületi helyi
védelméről szóló 34/2011 (IX. 26.) önkormányzati rendelet melléklet E16 sorszám).
Az épületegyüttes részletes leírása a kézikönyv 3. mellékletét alkotó értékvédelmi kataszterben
található.
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Nagy Pongrác lakótelep középső része
Leírását a városias történeti telepszerű lakóterület (Nagy Pongrác lakótelep) tartalmazza.

87

4.2 Történeti telepszerű lakóterület – kertvárosias történeti telepszerű lakóterület

Ajánlások
A kertvárosi lakóterületek épületeihez a felújításoktól függetlenül is kialakítottak előtetőket,
teraszokat, pergolákat, amit később rendszerint lefedtek, körbeépítettek. A gyenge minőségű,
rendkívül változatos anyaghasználatú beépítések a kialakult harmonikus utcaképet rendkívüli
mértékben torzítják, ezért további előtetők, teraszok, pergolák építése nem támogatható.
A szélsőséges időjárás viszonyok miatt jelentősen megnőtt a lakók árnyékolás iránti igénye. A
napellenző, redőny elhelyezése épületenként egységesen (forma, szín, mintázat, kialakítás
módja) valósítható meg, kivéve azokat a lakóterületeket, ahol a meglévő karakteres árnyékoló
szerkezetek felújításával, esetlegesen újragyártásával kell megoldani ezt a problémát.
Az eredeti korlát jellege, átláthatósága, színe nem változtatható, takarása átlátást gátló
elemekkel (nádszövet, árnyékoló szövet, faelemek stb.) nem javasolható.
A jellegzetes tetőidomok eredeti formájukban való megtartása – pl. a Magnezit lakóterületen
alkalmazott oromzatos kontytető – javasolt.
A felmerülő lakásbővítések csak a meglévő tetőforma beépítésével, a meglévő tető síkjához
igazodó tetőablakok alkalmazásával oldhatók meg.
További bővítések a lakások összenyitásával támogathatók, mivel az épületek alapterületi
bővítése, a hozzáépítés, a kialakult utca képet, városrészi arculatot nagymértékben rontaná.
A felújítások esetében törekedni kell a meglévő formavilág megtartására, illetve az ahhoz való
illeszkedésre. Kerülni kell az épületeken a túl bonyolult kialakítású tetők és formai elemek
alkalmazását.
Az egyszerűbb, kevesebb féle anyagot alkalmazó házak kedvezőbb megjelenésűek, a többféle
anyagot tartalmazó homlokzatok pedig kedvezőtlen összhatást eredményeznek. Az épületeken
alkalmazott minőségi anyaghasználatnak is a pozitív hatása van a megjelenésre, összképre.
A védett épületek, együttesek nem bonthatók, felújításuk esetében mindenkor a meglévő
formavilág elemeinek alkalmazása, illetve az azokhoz való illeszkedés a követendő példa.
Azokon az épületeken, amelyek homlokzatain egyedi építészeti stílusjegyek találhatók, a
felújítás során ezek megtartandók, illetve felújítandók.
A védett tégla architektúrájú épületek esetében az utólagos hőszigetelés nem megengedett.
Általában javasolt az épületek nyílászáróinak és tetőszerkezetének utólagos hőszigetelése. Védett
épületek esetében a nyílászárók cseréje támogatható, ha a nyílászárók kialakításának a módja,
színe, anyaga megegyezik az eredeti nyílásosztású, nyílásrendű, nyílásméretű nyílászáróval. A
felújítás során új nyílás nem létesíthető, a meglévő nyílás nem bővíthető, mert jelentősen
megváltoztatná a homlokzati arányokat. Célszerű a 4. mellékletben található Ablakfelújítási
útmutató javaslatainak megfontolása és alkalmazása.
Homlokzatszínezéskor a feltűnő, kirívó színhasználat kerülendő.
A kis alapterületű épületekben nincs lehetőség a manapság gyakori, újonnan megjelenő funkciók
elhelyezésére. Amennyiben a beépítési mutatók lehetővé teszik, kizárólag egységes elvek alapján,
tervezetten létesíthető telken belül fedett kerti építmény, tároló, vagy garázs.
A kerítés létesítése estében nem csak a biztonság a fő cél, hanem az esztétikum is. Legalább olyan
fontos, hogy ház a kert esztétikai értékeihez hozzájáruljon, az épülettel összhangban egységet
képezzen. Az átláthatóság biztosítása érdekében a saroktelkeknél nem alkalmazható tömör
kerítés. Egyéb esetben is javasolt az áttört kerítés létesítése, tömör kerítés csak lábazattal és
pillérekkel osztott módon építhető.
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Az áttört kerítések utólagos takarása műanyag hullámlemezzel, hullámpalával, nádszövettel,
valamint a gabion kerítés nem illeszkedik a kertvárosi környezetbe, rontja a környék összképét.
Az átláthatóság csökkentésére a kerítés mellé telepített és gondozott növényzettel a kertvárosba
illő „zöld kerítés” hozható létre.
A gépészet külső elemeinek spontán megjelenése a tervezés hiánya esetén jelentősen rontja a
városképet. Az épületgépészeti elemek ezért kizárólag épületen belül helyezhetők el.
A légkondicionáló kültéri egységének elhelyezése megengedett, a közterület felől látható
homlokzaton takartan kell kialakítani a berendezés elhelyezését.
A szelektív hulladékgyűjtés elterjedése környezetvédelmi szempontból kedvező, a
hulladékgyűjtő edények tárolását telken belül kell megoldani
A napelem, napkollektor alkalmazása a lakosság körében is egyre gyakoribb, az erre vonatkozó
ajánlás a 4.16. fejezetben található.
A kertvárosias történeti telepszerű lakóterületen számos védett épület és épületegyüttes
található, melyekhez kapcsolódó javaslatok a 3. fejezetben is szerepelnek.

a felújítás során megőrzött spaletták a
Magnezit lakótelep építészeti karakterét
erősítik

a felújított kapu a Magnezit lakótelep
építészeti karakterét erősíti
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a homlokzat hőszigetelése lehetséges a
Magnezit lakótelep építészeti karakterének
megőrzésével is, a felújítás során arra kell
törekedni, hogy az ikerház egységes
megjelenésű legyen

a meglévő tetőformát figyelmen kívül hagyó
épületbővítés rontja a Kis Sibrik lakótelep
építészeti karakterét

a meglévő tetőformát figyelmen kívül hagyó
épületbővítés rontja a Kis Sibrik lakótelep
építészeti karakterét

a provizórikus toldaléképületek rontják a
Kis Sibrik lakótelep építészeti karakterét
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a provizórikus toldaléképületek rontják a
Kis Sibrik lakótelep építészeti karakterét

a nem megfelelő anyaghasználat rontja a
Pénzügyőr
tisztviselőtelep
építészeti
karakterét
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4.3. Történeti kisvárosias lakóterület
Kerületünkben a „történeti kisvárosias lakóterület” karaktere két nagy területre jellemző. Az
egyik a Kolozsvári utca – Kőrösi Csoma Sándor út – Szent László tér – Állomás utca – Korponai
utca által határolt terület, azaz a Ligettelek városrész, a másik a Vaspálya utca – Liget tér – Kőrösi
Csoma Sándor út – Kápolna utca – Kápolna tér – Óhegy utca – Kőér utca által határolt terület, azaz
az Óhegy városrész.
Az Óhegy és Ligettelek városrészeket magába foglaló terület betölti Kőbánya hagyományos
városközponti funkcióit. A területen található a közigazgatási intézmények, valamint az oktatási,
kulturális, és szociális intézmények nagy része. Az átalakulás és a fejlesztések fő célja az
értékőrzés és értékteremtés mentén egy élhető kerületközpont kialakítása az ott lakók számára.
A mindkét terület tradicionálisan lakó és ipari épületekből, és kevés intézményből álló,
kisvárosias beépítésű, erős hangulati értékkel rendelkező városrész, szigetszerűen helyezkedve
el Kőbánya központjától északra és délre. A hangulatos, fasorokkal kísért szabályos vonalvezetésű
széles utcák, a részben zártsorú, részben hézagosan zártsorú, alacsonyabb döntően
magasföldszintes és egyemeletes beépítés által biztosított emberi lépték, a nagyméretű kertek,
villajellegű beépítések váltakozva az ipari épületekkel, olykor munkás lakóházakkal különleges
hangulatot adnak a területnek.

Ligettelek történeti kisvárosias lakóterülete
A Ligettelek Társaság 1847 es megalakulását követően szórakoztató negyedet hozott létre ezen a
területen. A vállalkozás ugyan néhány év múlva megszűnt, a városrész neveként e név mégis
fennmaradt. A Ligettelek Kőbánya város része volt, Budapest 1873 as létrehozásakor az újonnan
alakult város X. kerületének egyik része lett. Az 1860 ban Ligettelkek néven felparcellázott
háromszögű terület ma egy különleges hangulatú világot képez a vasúti sínek és az itt található
lakótelepi városközpont szomszédságában.
A szabályos derékszögű utcahálózatból és tömbosztásból álló városrész, egyre rövidülő haránt
irányú utcák és egyetlen középen végigfutó hosszanti utca szövetéből áll, középpontjában a
városképileg nagyvonalúan megkomponált Szent László térrel.
Ennek a szabályosan megtervezett városszerkezeti rendszernek az oldására szolgál az Endre utca
és Állomás utca rövidebben vezetett útszakaszai, valamint az aszimmetrikusan elhelyezkedő
Kőbánya felső vasúti megálló előtt elhelyezkedő tér.
A városrész nyugatról keletre, a Korponai utcától az Éles sarok felé emelkedik.
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Óhegy történeti kisvárosias lakóterülete
A terület XVIII. századi állapotát az első katonai felmérés teljesen lakatlan, minden tereptárgy
nélküli vidékként rögzíti. A II. katonai felmérésen (1806 1869) már látszik a kialakuló település
magja. A hajdani városközpontot a mai Kápolna téren található 1739 40 ben barokk Conti
kápolna jelentette, melyet fogadalmi kápolnaként építtetett Conti Lipót Antal olasz
kőfaragómester és felesége Drenkler Anna hálából, hogy megmenekültek a nagy pestisjárvány
elől. A kápolna térre a kápolna körül épített néhány épület definiálta a központot, mely körül
alakult ki a település.
A hely karakterét, alaphangulatát az egykori szőlősdomb dél nyugati lejtőjén történő
elhelyezkedése szabja meg igen kedvezően. A kialakulásakor még a szőlőkbe vezető lejtős, később
23 méter szélesre szabályozott, múlt századi nyugalmat árasztó Kápolna utca, de különösen a
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Kápolna tér és a területet keresztbe átszelő, a vasúti sínektől a dombtető felé tartóan egyre
erőteljesebb emelkedésű keresztutcák sora a városrésznek különlegesen barátságos, szinte
vidékies hangulatot és megnyugtató változatosságot, egyben óriási kontrasztot is jelent ezen az
Ó hegyi domb körül elterülő, vasúti és ipari tájjal.
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Ajánlás
Mindkét terület rendkívül gazdag a helyi jelentőségű épített örökség emlékeiben. Mivel ezen
településrészek a XIX. századtól kezdődően egy jól prosperáló vegyes ipari/lakó funkciójú
területként működtek, így mára létrejött egy nagyon erős hagyományokkal rendelkező városrész
a jelentős identitással rendelkező közöséggel együtt. Ennek megőrzése és támogatása kiemelkedő
cél a terület társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának szempontjából egyaránt.

A helyi jelentőségű épített örökség emlékei a 2. és 3. mellékletben találhatóak.

Mindkét területen – központi elhelyezkedésének köszönhetően – egyszerre jelentkezik a kialakult
értékes épített örökség védelmének fontossága, valamint a mai kor elvárásainak megfelelő
lakókörnyezetet és a beruházások megtérülését egyaránt biztosító új lakásépítések igénye. A két,
sokszor egymásnak ellentmondó elvárás összeegyeztetése – a védett épületek értékeinek
megőrzése és az új beépítések kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölése – igen nagy kihívás. Ennek
érdekében egyrészt biztosítani kell a védett épületek felújításának lehetőségét, hogy a védett
épületek a jövőben is élhetőek legyenek, ami a fenntarthatóságuk alapvető követelménye.
Másrészt a védett épületek hosszú távon való fennmaradásával is számolni kell, ezért a velük
szomszédos építéseknél ezt a tartós állapotot figyelembe kell venni, szorosabb illeszkedési
szabályokra van szükség mind az épületek alaprajzi kiterjedését, mind magassági viszonyaikat
illetően. Jellemzően eltérő építési korú, léptékű és funkciójú épületek keverednek és váltakoznak
különböző méretű telkeken egymás mellett. Emiatt fokozottan ügyelni kell a szomszédos
ingatlanok közötti zavaró hatások kiküszöbölésére, a szomszédos épületek kedvezőtlen egymásra
hatásának megakadályozására.
A területen lévő átalakuló és újonnan létesülő épületek léptékének és tömegformálásának a
meglévő, megmaradó épületállományhoz való illeszkedése nagyban függ a telekméretektől. Az
egységesség érdekében az eredeti történeti telekstruktúra megőrzendő, a telekösszevonás csak
meghatározott méretig engedhető meg. Nyúlványos telek a területen nem létesíthető.
Cél az is, hogy a terület beépítésére jellemző zártsorú utcakép karaktere megmaradjon. Ennek
érdekében a továbbiakban is zártsorú beépítés javasolt, és csak azokon a területeken megengedett
az épületköz kialakítása, ahol az alacsonyabb magasságú épületek között nem jönnek létre emiatt
kedvezőtlen térarányok. Szintén cél a területre jellemző utcavonalon álló beépítés további
fenntartása. A kedvező légtérarány és az egységes utcafront megtartása érdekében az épület
közterületi homlokvonala (homlokzata) ne nyúljon a közterület fölé.
Mivel az utcavonalon álló zártsorú beépítés mellett csak az épületek belső oldala felé van mód
intenzívebb zöldfelületekhez kapcsolódni, ezért a mélyen hátranyúló beépítések, a hátsó
telekhatárok mentén való építések nem csupán az ilyen típusú épületeket befogadó ingatlanok,
hanem a környező telkek számára is kedvezőtlenek, különösen a nagy magasságú, takaratlan
tűzfalak esetében. Ezért fontos a tömbbelsők beépítésének korlátozása (a hátranyúló
épületrészek hosszának korlátozásával és a hátsókertbeli építések tiltásával, építési helyek
kijelölésével és az építési övezetek zöldfelületi részének kötelező előírásával). A korábbiakban a
lakásszám maximalizálása érdekében sokszor előfordult, hogy a telkeken az épületrészek,
épületszárnyak egymáshoz túlzottan közel épültek. A jövőben el kell kerülni a kedvezőtlen
légtérarányú belső udvarok kialakulását, ezért korlátozni kell a keskeny telkeken, hogy mindkét
oldalhatáron hátranyúló épületszárnyak jöjjenek létre, illetve az egy telken belül épített több
épület közötti legkisebb távolságot is. Egy telken belül több épület elhelyezésénél az épületek
közötti távolság a más jogszabályokban előírt legkisebb távolság, de legkevesebb 12 méter lehet.
Hátsókertben építmény nem helyezhető el. Ez alól a kerti építmények képeznek kivételt, azonban
ezek sem lehetnek közelebb a telekhatárhoz, mint 1,5 méter.
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Mivel a területen hagyományosan is jelen van a nem lakófunkciójú területhasználat, ezek
továbbélésének illetve átalakulásának kontrollja különösen fontos a terület jövője szempontjából.
A szabályozás ösztönzi az olyan jellegű nem lakófunkciók fennmaradását és elterjedését, amelyek
elsősorban a helyi közösséget szolgálják ki, méretük és kapacitásuk révén nem igényelnek más
léptékű épületet, mint a már kialakult kisvárosi lépték, valamint a tevékenység jellegéből adódóan
nem terhelik zavaró mértékben a környezetüket (zaj és porszennyezés, az általuk generált
gépjárműforgalom nagysága stb. révén).
A lakófunkció mellett elsősorban közösségi, kulturális, oktatási, igazgatási, ellátási, irodai,
kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltató funkció javasolt. Az ezen funkciókat kísérő cégérekkel,
reklámokkal, kitelepülésekkel kapcsolatos ajánlások a 4. 14. fejezetben szerepelnek.
A helyet kereső új intézmények zöme saját funkcióinak racionális ellátására általában olyan nagy
épülettömeget igényel, amely nem tud megfelelően illeszkedni a történeti városközpont
hagyományosan sok kis épületekből szerveződő utcaképeihez, a terület jellegét meghatározó
épületek léptékéhez. Az intézményi átépülés kapcsán nagy a veszélye annak, hogy eltűnnek a
történeti településszerkezet hagyományos értékei. A történeti városrészek utcáinak szélessége,
vonalvezetése a mainál lényegesen kisebb, és egészen más jellegű forgalom befogadására alakult
ki. Megtartásukhoz történeti és esztétikai okok miatt fontos érdekek fűződnek. Ezeken az utcákon
ma már eleve nehezen oldható meg a közlekedés, a gépkocsiforgalom. Az új intézmények jelentős
forgalomnövelő hatása olyan újabb terhelést jelent, amit az már nem, vagy csak a
végeredményében mindenkit zavaró forgalomszervezési intézkedésekkel tud ideig óráig
befogadni.
Tetőkialakítás esetében elsősorban a magastető létesítése támogatható. Az új magastető
hajlásszöge és iránya megközelítőleg legyen azonos az épület közvetlen közelében álló
szomszédos épületével, hajlásszöge ugyanakkor ne legyen több 45° nál. Az új fedésű, vagy új
kialakítású magastető héjalása csak természetes anyagból készülhet, nem alkalmazható műcserép
és mű , vagy hullámpala fedés. Kétszintes tetőmegoldás vagy manzárdtető a területen csak a fal
és tetőarányok megtartásával alakítható ki. Zártsorúan beépült helyi védelem alatt álló épülettel
közös telekhatáron a műemléképület vagy helyi védelem alatt álló épület tűzfalához annál
legfeljebb 2 méterrel nagyobb hosszúságú tűzfallal lehet csatlakozni. Beépítetlen telekkel közös
telekhatáron tűzfalas épületrész az utcavonaltól legfeljebb 30 méter mélységben építhető, illetve
a 40 méternél kisebb telekszélesség esetén legfeljebb az egyik oldalhatáron lehet tűzfalas
épületrészt az utcavonaltól számított 20 méternél nagyobb mélységben építeni. Zártsorúan
beépült műemléképülethez vagy helyi védelem alatt álló épülethez csatlakozó épület
párkánymagassága legfeljebb 2 méterrel térhet el a műemléképület vagy helyi védelem alatt álló
épület párkánymagasságától.
Az egyik leggyakrabban jelentkező felújítási igény a meglévő lakóépületek régi faablakainak
cseréje műanyag nyílászárókra. Az új nyílászárók kialakításának módja, színe, anyaga, osztása,
az osztók szélessége jelentősen befolyásolja a városképet, sokféleségük rendezetlenséget
eredményez. A nyílászárók cseréje abban az esetben támogatható, ha épületenként egységes a
nyílászárók kialakításának módja, színe, anyaga, osztása, az osztók szélessége és az jellegében,
látványában megegyezik az eredeti kialakítású nyílászáróval. Az értékes történeti ablakok
megőrzésére és hőszigetelő tulajdonságának javítására többféle műszaki megoldás is létezik,
mellyel kapcsolatos ablakfelújítási kalauz a kézikönyv 4. melléklete.
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Jó és rossz példák:

Felújított épület az eredeti tömeg, tetőforma
és építészeti elemek megtartásával.

Kedvezően felújított homlokzat, harmonikus
színezéssel.

A homlokzati díszítőelemek felújításával
megmaradt az épület kedvező karaktere..
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Értékes történeti ablak megőrzése és kedvező
felújítása,
hőszigetelő
tulajdonságának
javításával.

Kedvezőtlen illeszkedés.

Kedvezőtlen az erkélykorlát átépítése.

Kedvezőtlen a rendkívül hosszú és tagolatlan
utcai homlokzat kialakítása.
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Kedvezőtlen az utcai homlokzat
nyílászáróinak kialakítása, az apró ablakok
alkalmazása.

Kedvezőtlen a saroképület tömegformálása,
a „negatív sarok” alkalmazása.

Kedvezőtlen az építészeti koncepció hiánya,
a stíluskavalkád.
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Kedvezőtlen a felújítás hiánya, a leromlott
lábazat.

101

4.4. Kertvárosi lakóterület

102

4.4. Kertvárosi lakóterület

4.4. Kertvárosi lakóterület
A kerületben lévő kertvárosi lakóterületeken szabadonálló, oldalhatáron álló, ikres, vagy
sorházas beépítésű, jellemzően előkertes kialakítású épületek találhatók. Ezeken a területeken
található a legtöbb beépítésre váró üres telek, valamint gyakori a meglévő épületek alaprajzi és
vertikális bővítési igénye. Egy épület megjelenését, környezeti illeszkedését többféle szempont
határozza meg. Többek között a tömegformálás, a tetőforma, a homlokzati kialakítás, az
anyaghasználat, amely együttesen befolyásolja az épület megítélését. A továbbiakban a
kézikönyv szempontonként tartalmaz ajánlásokat, de fontos kiemelni, hogy a kedvező összhatás
érdekében ezeket együttesen kell alkalmazni.
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Ajánlás
Telepítés, tájolás
Üres telek vásárlásakor az építési igény ismeretében, építészeti vázlatok alapján javasolt a telket
kiválasztani. A legkedvezőbb esetben a ház a telek északnyugati részébe telepíthető, ekkor a ház
lakóterei a délkeleti fekvésű kertre néznek és az uralkodó északnyugati széliránytól védett
terasz ideális kertkapcsolatot biztosít.
Az új épület, vagy a bővítés telepítésekor a környezethez illeszkedő módon, az előkert (ha van)
megtartása szükséges, az indokolatlanul nagy mértékben visszahúzott telepítés nem javasolt
Nem sík terepadottságoknál a nagymértékű feltöltés, vagy beharapás nem alkalmazható, a
szintek illesztésével, szinteltolással lehet igazodni a meglévő terephez és a környező
épületekhez.
Telken belül az épület elhelyezésekor fontos szempont a minél nagyobb összefüggő és jól
hasznosítható kertterület maradjon, ahol honos fajokkal természetközeli kert alakítható ki.
A kert árnyékolására legideálisabbak a növényzettel futtatott pergolák, lugasok, valamint a
terebélyes lombkoronát nevelő lombhullató fák. A lombhullató fák természetes módon
szabályozott árnyékolást biztosítanak mind a kertnek, mind az épületnek.

Jó és rossz példák:

Kedvezőtlen a túl sok földmunkával járó
telepítés.

Kedvező a terepre illesztett épület.

Kedvező a terepre illesztett épület.
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Épületmagasság, tetőhajlásszög
A kialakult kertvárosi lakóterületeken jellemző a földszintes vagy tetőtérbeépítéses épület. Új
beépítés esetén a szomszédságában meglévő épületekhez illeszkedő, hasonló magasságú épület
építése a cél, ne legyen túlságosan alacsony, vagy kiugróan magas. Zártsorú beépítés esetén
törekedni kell a közel azonos gerinc és párkánymagasság kialakítására, egy szintnél nagyobb
megmaradó takaratlan tűzfal nem alakítható ki.
A meglévő épületek esetében jellemző a 40 45 fok közeli tetőhajlásszög kialakítása. Új beépítés,
vagy átépítés esetén kerülendő az alacsony hajlásszögű tetőforma, a nagy hajlásszögű alpesi
tetőforma, valamint a manzárdtető kialakítása.
A tető és homlokzat aránya közelítőleg 1:1 legyen, kedvezőtlen megjelenésű a „fejnehéz”, vagy a
kis tetőaránnyal rendelkező épület.

Kedvezőtlen a túl alacsony tető.

Kedvezőtlen a túl magas tető.

Kedvezőtlen a túl nagy tűzfal.
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Kedvező a nem kiugró tűzfalas kapcsolat.

Kedvező megjelenésű, egységes magasságú
utcakép.

Kedvezőtlen a túl nagy
rendelkező manzárd tető.
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Kedvező, jó arányú tetőtér beépítés.

Tömegformálás
A beépült részeken jellemző az átalakulással járó formai zavarodottság, gyakoriak a
túlbonyolított, zavaros megjelenésű házak, a többszörösen toldott épületek, a burjánzó
tetőfelépítmények, melyek rontják a környék összképét. Egyszerű, letisztult formavilágot, az
épület léptékének megfelelő, harmonikus arányú tömeget tervezzünk. Kerülendő a többféle
formai elemet tartalmazó épület, a tornyok, kiszögellések alkalmazása.

Kedvezőtlen a túl sok kiszögellés.

Kedvezőtlen megjelenésű a sok formai elem
és tömeg.
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Kedvezőtlen megjelenésű a sok formai elem
és tömeg.

Ikerház esetében a két lakás úgy alakítandó ki, hogy tömegében egy egységes szabadonálló
épületet alkosson.

Kedvezőtlen ikerházas telepítés.

Kedvezőtlen ikerházas telepítés.

Kedvező ikerházas telepítés.
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Tetőtérbeépítés esetén a sorolt kutyaól helyett homlokzathoz igazodó felépítmény vagy tetősík ablak
alkalmazásával lehet kedvező megjelenést elérni.

Jó arányú tetőtérbeépítés.

A tetőtér beépítés esetén kedvező a tetősík
ablak alkalmazása, kiugró felépítmény
mellőzése.

Egy egy épületen belül törekedni kell az azonos formavilágra, a historizáló elemek beépítése
felújítás esetében kerülendő. Az utcai homlokzaton végigfutó erkély a kertvárosi arculathoz
idegen, kedvezőtlen megjelenést eredményez.
A tetőforma meghatározásánál elsődleges szempont a szomszédos épületek gerincvonala és az
utca viszonyának feltérképezése. Az utcára merőleges nyeregtetős beépítésnél ne építsünk
alacsony hajlásszögű kontyolt, vagy lapostetős házat, mert kedvezőtlen összhatást eredményez.
Kerülendő a tördelt, túlbonyolított tetőforma kialakítása.

Kedvezőtlen
a
többféle
formavilágú
tetőkiemelés egy épületen belül.
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Kedvezőtlen a teljes utcafronton végigfutó
erkély.

Kedvező a szomszédos épülethez illeszkedő
tetőkiemelés.

Kedvező a szomszédos épülethez illeszkedő
tetőkiemelés.

Homlokzati megjelenés, anyaghasználat
Az egyszerűbb, de átgondoltabb részletképzésű, a kevesebb féle anyagot alkalmazó puritánabb
házak kedvezőbb megjelenésűek, a többféle anyagot tartalmazó homlokzatok pedig kedvezőtlen
összhatást eredményeznek. Az épületeken alkalmazott minőségi anyaghasználatnak is a pozitív
hatása van a megjelenésre, összképre. Javasoljuk a rátett díszítő elemek mellőzését.
Homlokzatszínezéskor a feltűnő, kirívó színhasználat kerülendő. Többlakásos vagy ikres épület
esetében a jó megjelenés érdekében a homlokzatszínezést össze kell hangolni, támogatandó az
egységes, vagy színben harmonizáló homlokzat kialakítása.
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Kedvező a téglaarchitektúra
alkalmazása.

homlokzat

Kedvező megjelenést ad az egyszerű, de
minőségi anyaghasználat, tömegforma.

Az egyszerű, de minőségi anyaghasználat,
összhatást
tömegforma
kedvező
eredményez.

Kedvező megjelenést ad az egyszerű, de
minőségi anyaghasználat.

111

4.4. Kertvárosi lakóterület

Kedvezőtlen az egy épületen belüli
túlságosan eltérő homlokzatszínezés.

Az épület színezéssel, nyílászárók összehangolt elhelyezésével, párkány alkalmazásával
vertikális/horizontális tagolás is elérhető, amely segíti a környezetbe való illeszkedést.

Kedvezőtlen a túl erőteljesen megjelenő
függőleges tagolás.

Kedvező a párkány alkalmazásával elért
horizontális tagolás.

Az ablakok rendezettsége, mérete is befolyásolja az összképet. A nyílások összehangolásával
erősíthető a kedvező összhatás, a nyílászárók átgondolt elhelyezésével vertikális és horizontális
tagolás is erősíthető.
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Kedvezőtlen a rendszertelenül elhelyezett,
eltérő
méretű,
formájú
nyílászárók
homlokzati megjelenése.

Kedvező a rendszerbe foglalt nyílászárók
rendszere.

Kedvező a rendszerbe foglalt nyílászárók
rendszere.
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Kerítés, kapu
A kerítés létesítése estében nem csak a biztonság a fő cél, hanem az esztétikum is. Legalább
olyan fontos, hogy ház a kert esztétikai értékeihez hozzájáruljon, az épülettel összhangban
egységet képezzen.

Az épülettel összhangban kialakított kerítés.

Az épülettel összhangban kialakított kerítés.

Az épülettel összhangban kialakított kerítés.

Az átláthatóság biztosítása érdekében a saroktelkeknél nem alkalmazható tömör kerítés. Egyéb
esetben javasolt az áttört kerítés létesítése, tömör kerítés csak lábazattal és pillérekkel osztott
módon építhető.
Az áttört kerítések utólagos takarása műanyag hullámlemezzel, hullámpalával, nádszövettel,
valamint a gabion kerítés nem illeszkedik a kertvárosi környezetbe, rontja a környék összképét.
Az átláthatóság csökkentésére a kerítés mellé telepített és gondozott növényzettel a kertvárosba
illő „zöld kerítés” hozható létre.
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Tömör kerítés esetében
pillérekkel tagolt kialakítás.

kedvező

a

Tömör kerítés esetében
pillérekkel tagolt kialakítás.

kedvező

a

Az átláthatóság csökkentésére javasolt a
sövény telepítése.

Az átláthatóság csökkentésére
növényzet telepítése.
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A kertvárosi jelleghez illeszkedő zöldkerítés”
alkalmazása.

A kertvárosi jelleghez illeszkedő zöldkerítés”
alkalmazása.

Gépjármű tárolás
A gépjárművek parkolását telken belül kell megoldani. Új építés esetén a legkedvezőbb megoldás
az épületben vagy a terepszint alatt történő elhelyezés. Meglévő beépítés esetében az utólag
különállóan létesített garázsépület megjelenése, anyaghasználata illeszkedjen a főépülethez. Az
előkertben utólagosan lefedett parkolóterületek esztétikailag kedvezőtlen megjelenést
eredményeznek.

Az előkertben utólagosan lefedett beálló
rontja az összképet.

Kedvező az épület részeként kialakított
garázs, valamint az előkert utólagos
lefedésének elkerülése.
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A fedett beálló anyaghasználata illeszkedik a
főépülethez.

Kedvező az épület részeként kialakított
garázs, valamint az előkert utólagos
lefedésének elkerülése.

A kertvárosi lakóterületen is gyakori a légkondicionáló berendezések elhelyezése. A kültéri
egységeket elsősorban a közterület felől nem látható helyre javasolt telepíteni, ahol ez nem
megoldható, ott építészeti, vagy egyéb eszközzel takart módon kell kialakítani.
A napelem, napkollektor alkalmazása a lakosság körében egyre elterjedtebb, az erre
vonatkozó ajánlás a 4.16. fejezetben található.
A kertvárosi lakóterületen található védett épületre vonatkozó javaslatok a 3. fejezetben
szerepelnek.
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4.5. Nagytelkes és kistelkes gazdasági
(munkahelyi, kereskedelmi, szolgáltató)
terület
A Pest városától távol eső bányákban már a XVII. századtól intenzív kitermelés folyt, amit a
gyarapodó város építőanyag igénye csak növelt az évszázadok során. A kőfejtés virágkora a XIX.
század második fele volt, amikor már kilenc bánya működött itt. 1890 ben, amikor a
bányakészletek kimerültek és veszélyessé vált a bányászat, rendeletben tiltották meg a további
munkát. A hegybe vájt üregek és pincék azonban megmaradtak és alapot szolgáltak az idetelepülő
borászat és a sörfőzés számára.
A XVIII század derekán, Pesten megtiltották a sertések tartását, így a sertéskereskedők nagy része
a mai kőbányai vasútvonal mentén vásárolt telkeket a hizlaldák számára. Ennek következtében
Kőbányán fokozatosan fejlődött a sertéskereskedelem, a legnagyobb telepek a Kápolna utca és a
Vaspálya utca környékén voltak. Ennek emlékét őrzi a Mázsa tér és Mázsa utca név is. A Mázsa tér
környékén épült sertéspiac, amelyet 1861 ben adtak át egy 20 holdas területen. Fokozatosan
innen látták el egész Budapest sertésfogyasztását, a környéki gazdák ide hozták hízósertéseiket
eladásra. A hizlaldák mellett szállodák is épültek az idelátogató kereskedők számára (Szállás
utca). A sertéstenyésztésnek végül az 1895 ös sertésvész vetett véget.
Az 1847 ben megnyitott Pest Szolnok vasútvonal, majd a következő évtizedekben kiépülő többi
vonal Kőbányát a főváros legfontosabb vasúti csomópontjává tette. Az 1867 es kiegyezés után
Magyarországon hatalmas gazdasági változások következtek be. Hazánkban az addig jobbára
csak a mezőgazdasági termékeiről híres országban sorra alakultak a gyárak, pénzintézetek, és e
változások alapvetően hatottak a társadalomra is.
A vasútvonalak, illetve a Gyömrői és Jászberényi út mentén terjeszkedő ipartelepek Budapest
legjelentősebb egybefüggő ipari övezetévé tették Kőbányát.
A főváros első városrendezési terve Kőbányát ipari körzetnek jelölte ki. Az utolsó rendszerváltás
az ipar bizonyos ágazatainak gyors összeomlását hozta: a gépgyártás gyakorlatilag megszűnt, míg
a gyógyszeripar továbbra is virágzik. A megszűnt gyárak telephelyeit és üzemcsarnokait
raktározásra, kereskedelmi célra használják vagy éppen üresen állnak.
A Kőbánya az ipari munkahelyi átalakuló városrészei mellett jelentős területeken ma is őrzi a XIX.
közepén kialakult városszerkezeti jellemzőket. A terület struktúráját döntően befolyásolta az
iparosodás idején kialakított, a területet három oldalról határoló vasúti nyomvonalak.
Az iparszerkezet rendszerváltást követő erőteljes átalakulása számos ipari funkció megszűnését
hozta magával, melynek következményeként egy jelentős kiterjedésű alulhasznosított területsáv
ékelődött a városszövetbe, ahol elsősorban a felhagyott ipar jellemző, de találhatók itt igen rossz
adottságú lakóterületek is. E területek kedvező városszerkezeti pozíciójuk révén sokkal
intenzívebb hasznosításra is alkalmasak. Mivel sok esetben nemcsak funkció vagy
technológiaváltásról, hanem a vállalatok teljes megszűnéséről is szó van, a rendezetlen
tulajdonviszonyok is ellehetetlenítik a fejlesztéseket.
Az ipar szerkezetváltása, a termelés rendszerének megváltoztatása, a technológiai váltás nyomán
telephelyek sora maradt üresen. Ezek egy részében ad hoc módon kisebb nagyobb vállalkozások
telepedtek meg. A korábbi csarnokokat érdemi fejlesztések nélkül több bérlő vagy tulajdonos
más más funkciókra, kisipari termelésre, kereskedelemre, raktározásra használja, de az épületek
jelentős része üresen áll. Lényegesen ritkábban kerül sor a telephelyek rendezett, átfogó
felújítására, új technológia beépítésére. Azokon a helyeken, ahol a kedvező városszerkezeti
pozíció miatt az ingatlanérték kiemelkedően magas, már megindult az ipari funkciók felváltása.
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Kőbányán egyes nagy múltú cégek átvészelve a rendszerváltás nehézségeit tovább tudtak
működni, sőt több esetben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, valamint távlati fejlesztéseiket
is megalapozták telekvásárlásokkal, bontásokkal.
Nem kerül sor azonban ilyen látványos átalakulásra akkor, amikor a terület pozíciója nem ennyire
előnyös, amikor az ingatlan hasznosítását valamilyen tényező – például rendezetlen tulajdoni
viszonyok, környezeti károk vagy egyszerűen a spekulációs szándék – megnehezíti. E helyeken a
város zárványként foglal magába egy egy stagnáló területet. A zárványok kialakulásának egyik
fontos oka a kapcsolatok hiánya, amit paradox módon éppen a közlekedési infrastruktúra, a
vasúthálózat okoz.
Jellemzően e területek zöldfelület hiányosak. A funkcióból adódóan a (helyenként túlméretes)
beépítés mellett nagyobb burkolt felület található, emiatt a zöldfelület általában minimális. A
felhagyott telephelyek növényzete kezeletlen, elvadulóban van, özönfajok hódítanak teret.
Kőbánya területén két alapvető típusba sorolhatóak a gazdasági területek, egyrészt a gyakran
lakóterületek közé ékelődő és ahhoz látványában, léptékében hasonló kistelkes, másrészt a
sokszor nagy múltú, folyamatosan működő és terjeszkedő, illetve fejlesztésekbe invesztáló
nagytelkes gazdasági terület.
A nagytelkes gazdasági területen – az általános megállapításokon túl – a beépítés vegyes,
jellemzően a környező városi beépítés léptékénél és tömegeinél nagyságrendekkel nagyobb
csarnokok, üzemépületek találhatóak, gyakran soroltan vagy a bővítések eredményeként
összeépítetten. Ezeket egészítik ki az ettől eltérő karakterű irodaépületek, egyéb kiszolgáló és
technológiai épületek. Az építészeti megjelenés leegyszerűsített, szerkezetet tükröző mind
tömegformálásban, mind anyaghasználatában, de sokszor silány vagy elavult minőségben. Az
utcaképet a vegyes minőségű épületállomány, valamint a sok reklámfelület határozza meg. Az
egyes épületek egymáshoz való illeszkedése nem minden esetben érzékelhető.
A kistelkes gazdasági terület sajátosságai – a már felsorolt általános jellemzőkön túl – a
szabadonálló beépítés, magas beépítési intenzitás, földszinti és 1 szintes épületek, heterogén
építészeti megjelenés, kevés zöldfelület. Általában nagyforgalmú utak közelében találhatók e
telepek, sűrű kapubehajtókkal, behajtási, parkolási problémákkal. A tulajdonviszonyok
rendezetlensége nemcsak a használatban jelent konfliktust, hanem az átalakítások, felújítások és
bővítések során is, tovább erősítve a heterogén összképet.
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Ajánlás
Mind a nagytelkes, mind a kistelkes gazdasági területeken meghatározhatók azok az általános
ajánlások, melyek az eltérő karakter ellenére javasolhatók a tulajdonosok, fejlesztők számára.
Alapvető a területek rendezettsége szempontjából, hogy már a telepítést megelőzően célszerű
végiggondolni – akár új építésről, akár bővítésről van szó –, hogy a technológiát ne csak rövidtávon
kiszolgáló épület elhelyezés valósuljon meg, hanem a későbbi változásokhoz könnyen
átalakítható, a távlati fejlesztést is szolgáló, a telken belüli logisztikai folyamatokat támogató és
nem akadályozó, ütemezhető beépítés (terve) jöjjön létre. Az elrendezésnél figyelembe kell venni
továbbá a közműsávok és védőtávolságaik helyeit, a közúti és a belső közlekedési kapcsolatok
helyigényeit, szervezését, a parkolási lehetőségeket, a fordulók, rakodási területek helyigényét,
valamint a biztonsági előírásokat. Lényeges a meglévő, beépült területek lehetőség szerinti
felszabadítása, tisztítása, a használaton kívüli, leromlott állagú épületek, épületrészek és
burkolatok bontásával.
Új beépítés esetén az egyik legfontosabb cél, hogy a beépítés karaktere a funkcióval összhangba
kerüljön. A technológiai folyamat és a funkcionális kapcsolatok alapvetően meghatározzák a
helyiségekkel, terekkel és épületekkel szemben támasztott igényeket, mind a méreteket, mind a
működést tekintve. A gazdasági épületek létesítésénél, de átalakításánál és bővítésénél is fontos
szempont, hogy a telepítés, a tömegképzés és az építészeti jegyek is kövessék a letisztult
technológiai és funkcionális folyamatokat, ne akarják azokat másképp láttatni vagy kulissza
homlokzatok mögé elrejteni. A térelhatárolások kövessék a technológia diktálta belső
térformákat.
Az épületek külső megjelenése legyen mértéktartó, minimalista, egyúttal modern formavilágú.
Az utólagos hozzáépítések, toldalékok nem támogathatóak. Az eltérő funkciójú épületek alaki és
méretbeli különbözőségét igyekezni kell összefogottá tenni például a hasonló homlokzati
megjelenéssel, anyaghasználattal és homlokzatkezeléssel. Hasonló eszközök alkalmazásával
javasolt vizuálisan csökkenti a nagy tömegek érzetét. Erős színek bátran használhatók
(mértékkel), sok esetben a cégek arculatát visszatükrözve.
A meglévő karakteres, de nem védett épületek újrahasznosításakor a karakter megtartandó, de
toldozgatás helyett igényes felújítás javasolt, egyszerű, letisztult és modern bővítéssel, amely nem
nyomja el az eredeti karaktert, hanem – tükrözve a kort, amelyben született – kiegészíti azt.
Különösen új beépítéseknél javasolt a környezettudatos tervezési megoldásokat preferálni, mint
a klímahomlokzatot, zöldtetőt, napkollektort, stb.
A kapukat, homlokzati nyílászárókat egységesen (anyaghasználat, színezés) kell kialakítani,
mivel gyakran méreteiknél fogva karakteres látványelemként jelennek meg.
Fontos az anyaghasználat során az ipari környezetre jellemző, a környezeti hatásoknak ellenálló
anyagok alkalmazása.
Kerítés kialakításánál elfogadható a tagolt tömör, vagy az áttört kerítés megjelenése, amely
anyagában harmonizáljon az épületek építészeti elemeinek anyagaival. Tömör kialakítású bádog,
vagy hullámpala anyagú kerítés nem alkalmazható.
A gazdasági területeken a zöldfelületek aránya igen kevés, javasolt a burkolt felületek
minimalizálása, és többszintű zöldfelület telepítése. Ez látványában is oldja a nagyterületű,
homogén beépítéseket és felületeket, illetve élhetőbb munkahelyi környezetet teremt az ott
dolgozók számára.
A telkeken belüli szabadtéri tárolás csak abban az esetben fogadható el, ha az nem zavarja a
környező területeket „szemeteléssel” (szél átfújja). Minden esetben célszerű zöldsávval történő
körbe kerítése.
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Parkoló nem csak épületben vagy terepszint alatt létesíthető, gyakori gazdasági területeken a
felszíni gépjárműtárolás is. A parkolók nagy száma miatt célszerű a létrejövő hatalmas burkolt
felületek oldása zöldsávokkal, fásítással, illetve a telepítésnél leírtakat javasolt figyelembe venni.
A nagytelkes gazdasági terület sajátosságai:
A sokszor több hektáros telekméretek városi léptékben is jelentősen eltérő nagyságrendű
tömegek létrejöttét teszik lehetővé, amely nem lehet cél a belső városi területeken. Bár nincs
akadálya annak, hogy egy egy cég távlati fejlesztési céljait is szem előtt tartva tovább növelje
területét, viszont annak beépítésekor figyelemmel kell lennie a beépítés környezethez illeszkedő
léptékére.
A jelentős épülettömegeket, homlokzati felületek kívánatos tagolni, amelynek nem csupán eltérő
színezésben, hanem tömegben (síkugrásban, osztópárkányokkal, stb.) és anyaghasználatban is
meg kell jelennie. A jelentősen kisebb épületeket, építményeket (pl. portaépület) vagy nagyobb
tömegekbe (csarnok, kapuépítmény) foglaltan, vagy több egységet összefogottan kell kialakítani.

A kistelkes gazdasági terület sajátosságai:
Mivel ezen területek általában lakóterületek közelében, vagy abba beékelődve helyezkednek el,
nem javasolható a több telek összevonásával kialakuló, a környező telekszerkezettől jelentősen
eltérő, nagyméretű telkek kialakulása, mivel az a települési szövet felbomlását eredményezi és
léptékvesztéssel jár.
A nagy épülettömegek, méretek helyett javasolt a környező beépítés kis léptéke miatt a
funkciókat megbontani, és több kisebb épületben elhelyezni, vagy legalább tömegében,
homlokzatában, anyaghasználatában tagolni.
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A gazdasági környezethez nem illeszkedik a lakóház jellegű megjelenés, annak ellenére, hogy
ahhoz kell igazodnia. A meglévő épületek hagyományos homlokzati anyaghasználata és építészeti
megjelenése (vakolat/téglaburkolat, lyukarchitektúra) mellett kívánatos, hogy az új épület a
meglévő tömegéhez illeszkedő léptékben és módon, de a mai kor követelményeinek és jellemző
anyaghasználatával valósuljon meg. Így javasolt az ipari jelleget is mutató felület létrehozása
(fémlemez homlokzati betétek, vagy szintek).
Városképi szempontból elkerülendő, hogy a jelentős építménymagasság miatt a szűkös utcákban
a homlokzati sík vertikálisan egy folytonos térfalként jelenjen meg, „ránehezedve” a szűkös
utcákra, illetve a szemközti, kisebb léptékű, zömmel lakóépületekre. Ezt már csak az épület által
vetett árnyékhatás miatt is érdemes figyelembe venni. Megfontolandó ezek miatt az emeleti
szint(ek) visszaugratása.
A homlokzatok kialakítása függ az alaprajzi elrendezéstől. Az utcai homlokzat mögötti csarnoktér
esetén a teret átfogó magas nyílászárók is alkalmazhatóak, átlagos emeletek esetén pedig a
normál ablakmező sávok. Alapelv, hogy a homlokzaton a mögöttes funkcióknak megfelelő
megjelenés a kívánatos, de a merev struktúrákat el kell kerülni. Az építészeti kialakításnak
olyannak kell lennie, hogy a földszinti ablakokra rács ne kerüljön, hanem törésbiztos üveg és fix
ablakok, vagy magas parapet, résablakok.

Jó és rossz példák:

A telepítést során lényeges a meglévő,
beépült
területek
lehetőség
szerinti
felszabadítása, tisztítása, a használaton kívüli,
leromlott állagú épületek, épületrészek és
burkolatok bontásával.

Új beépítés esetén fontos, hogy a beépítés
karaktere a funkcióval összhangba kerüljön.

125

4.5. Nagytelkes és kistelkes gazdasági (munkahelyi, kereskedelmi, szolgáltató) terület

Az épületek külső megjelenése legyen
mértéktartó, minimalista, egyúttal modern
formavilágú. Erős színek (mértékkel) bátran
használhatók.

Az épületek külső megjelenése legyen
mértéktartó, minimalista, egyúttal modern
formavilágú.

Az épületek külső megjelenése legyen
mértéktartó, minimalista, egyúttal modern
formavilágú.
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A kapukat, homlokzati nyílászárókat
egységesen (anyaghasználat, színezés) kell
kialakítani, mivel gyakran méreteiknél fogva
karakteres látványelemként jelennek meg.

Az utólagos hozzáépítések, toldalékok nem
támogathatóak

Az eltérő funkciójú épületek alaki és
méretbeli különbözőségét igyekezni kell
összefogottá tenni például a hasonló
homlokzati megjelenéssel, anyaghasználattal
és homlokzatkezeléssel.

Az eltérő funkciójú épületek alaki és
méretbeli különbözőségét igyekezni kell
összefogottá tenni például a hasonló
homlokzati megjelenéssel, anyaghasználattal
és homlokzatkezeléssel.
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A meglévő karakteres, de nem védett
épületek újrahasznosításakor a karakter
megtartandó, de toldozgatás helyett igényes
felújítás javasolt, egyszerű, letisztult és
modern bővítéssel, amely nem nyomja el az
eredeti karaktert.

Fontos az anyaghasználat során az ipari
környezetre
jellemző,
a
környezeti
hatásoknak ellenálló anyagok alkalmazása.

Kerítés kialakításánál elfogadható a tagolt
tömör, vagy az áttört kerítés megjelenése,
amely anyagában harmonizáljon az épületek
építészeti elemeinek anyagaival.

Javasolt a burkolt felületek minimalizálása, és
többszintű zöldfelület telepítése.
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A parkolók nagy száma miatt célszerű a
létrejövő hatalmas burkolt felületek oldása
zöldsávokkal, fásítással.

A jelentős épülettömegeket, homlokzati
felületek kívánatos tagolni, amelynek nem
csupán eltérő színezésben, hanem tömegben
(síkugrásban, osztópárkányokkal, stb.) és
anyaghasználatban is meg kell jelennie.

A jelentősen kisebb épületeket, építményeket
(pl. portaépület) vagy nagyobb tömegekbe
(csarnok, kapuépítmény) foglaltan, vagy több
egységet összefogottan kell kialakítani.

Kedvező kialakítású portaépület.
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kistelkes gazdasági területen:

Javasolt a környező beépítés kis léptéke miatt
a funkciókat megbontani, és több kisebb
épületben
elhelyezni,
tömegében,
homlokzatában, anyaghasználatában tagolni.

Az új épület a meglévő tömegéhez illeszkedő
léptékben és módon, de a mai kor
követelményeinek
és
jellemző
anyaghasználatával valósuljon meg.

Elkerülendő,
hogy
a
jelentős
építménymagasság miatt a szűkös utcákban a
homlokzati sík vertikálisan egy folytonos
térfalként jelenjen meg.
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4.6. Történeti gazdasági terület
Kőbánya komoly ipari hagyományokkal rendelkezik. Ennek leginkább megmaradt, értékes
épületekben gazdag példái a korabeli serfőzdék, a Globus Konzervgyár (eredetileg szintén
sörgyár) és a MÁV Északi Járműjavító (korábbi Északi Főműhely). A fejlesztőket a XIX. század
közepén kiépített vasútvonalak közelsége, a kőfejtő helyén kialakult, érleléshez ideális klímát
biztosító pincerendszer, valamint a kiváló minőségű ivóvíz vonzotta Kőbányára. A XIX. század
második felében, illetve a XX. század elején létesült ipartelepek – amellett, hogy az adott korban
létező legmodernebb technológiával épültek – az új társadalmi és pénzügyi elit, az ún.
„iparmágnások” gazdasági erejét is szimbolizálták.
A Harmat utca, Ihász utca, Kápolna utca, Halom utca, Ászok utca, Bánya utca, Előd utca határolta
terület, amely 1854 től az első Dreher Sörgyár telepe volt, ma használaton kívüli. Megjelenése
rendkívül heterogén, jobb sorsra érdemes: sok épület – bontás vagy hanyagság következtében –
elpusztult, helyükön kiterjedt roncsolt felületek húzódnak. A megmaradt értékes épületek
elhanyagolt, részint romos állapotban vannak. Kiemelkedő értéket képvisel a klasszicista stílusú
Havas (Dreher )villa – a mindenkori gyárigazgatók korábbi lakhelye –, a Halom utca menti
klinkertégla homlokzatú épületsor, valamint az Előd köz mentén található üzemi épületek, az
egyiken impozáns toronyépítménnyel.
A Jászberényi út, Maglódi út, Gitár utca, Mádi utca, Maláta utca által határolt területen – amely
1907 óta az Első Magyar Részvény Serfőzde telephelye volt – ma is működik a Dreher Sörgyár. A
terület déli részén rossz állagú épületek, roncsolt felületek is előfordulnak, de a legértékesebb
épületek, melyek a gyártelep északnyugati részén helyezkednek el, rendeltetésüknek megfelelően
hasznosultak, és nagyrészt megtörtént a rekonstrukciójuk is.
A Maglódi út, Kocka utca, Sörgyár utca, Téglavető utca között elterülő Globus Gyár 1912 óta
üzemelt mint Fővárosi Serfőző, majd 1943 ban a Dreher Sörgyár vásárolta meg. 1950 után itt jött
létre a Budapesti Konzervgyár, amely később Globus Konzervipari Rt. néven működött tovább. A
hústermékek gyártási jogának 2008 as eladása óta üzemen kívüli, csak igazgatási funkciót lát el,
jövője bizonytalan. A terület kiemelkedő értéke a Maglódi út menti téglahomlokzatú épületsor,
melynek díszítményei és toronyépítményei hatásosan reprezentálják a korabeli új arisztokrácia
hatalmát.
A Hungária körút, Kőbányai út, vasútvonalak határolta Északi Járműjavító kezdetben vasúti
kocsikat gyártó magánvállalatként, majd a MÁV járműgyártó és –javító üzemeként működött. Az
1885 ben épült, 110 m széles és 220 m hosszú gőzmozdonyjavító csarnok (ismertebb nevén Eiffel
csarnok) a közeljövőben az Operaház műhely és raktárházaként, illetve próbatermeként fog
szolgálni, de az Andrássy úti épület közelgő felújítása idején előadások helyszíne is lehet. A többi
értékes történeti épület (pl. a főműhely, az óvóhely, az anyagraktár és a Törekvés Művelődési
Központ) jövője még kérdéses.
A területekre általánosságban jellemző a sűrű beépítettség és a burkolt felületek magas aránya,
melynek következtében csak minimális zöldfelület tud megjelenni. Ez alól kivételt képez a régi
Dreher gyártelep, melynek környezetében egy üres térség, valamint a Csajkovszkij Park fekszik.
A szabadterek csak az igazgatási épületek előterében mutatnak rendezettséget, a gyártó és
raktárcsarnokok között csak burkolt felületű manipulációs terek alakulhattak ki.
A historikus, részint már szecessziós, premodern jegyeket is hordozó épületek közé a későbbi
korszakokban változatos stílusú, anyaghasználatú és tömegű építmények ékelődtek, így az
épületállomány heterogénnek mondható. Összességében azonban még mindig a történeti
épületek dominálnak, melyek a magyar ipari építészet kiemelkedően értékes darabjai. A
gyárterületek értékőrző rekonstrukciója és hasznosítása – néhány jó példától eltekintve –
megoldatlan.
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Dréher Sörgyár
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Globus Konzervgyár
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MÁV Északi járműjavító
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S1 terület
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Ajánlás
A Jászberényi út, Maglódi út, Gitár utca, Mádi utca, Maláta utca által határolt terület – ahol
nagyrészt a felújított korabeli épületállományban működik ma is a nagy múltú gyár –
kiemelkedően jó példája annak, hogy fel lehet újítani úgy egy helyi védett épületegyüttes, hogy az
megfeleljen a mai kornak megfelelő, korszerű technológiával rendelkező ipari termelés által
megkívánt előírásoknak, és közben ne sérüljön építészeti örökségünk.
Az Erjesztő épület az átalakítás, felújítás során nagyrészt megtartotta eredeti állapotát, a korábbi
hódfarkú cseréphéjazatot azonban fémlemezfedés váltotta fel, mivel a statikusok szerint
könnyíteni kellett a tető súlyán. Ez a változtatás azonban nem csorbította a hagyományos,
kialakult, védett állapotát az épületnek azzal, hogy az egyszerű funkcionalitását tükröző szerkezet
nem kitűnni akar, hanem alárendelődik a védett elemek látványának.
Itt nemcsak az épületek újultak meg, hanem a tulajdonos gondoskodott arról is, hogy az évek során
megsérült, illetve megsemmisült építészeti részleteket, díszítéseket eredeti tervek alapján
pótolják, például a sörfőző terem Zsolnay kerámia díszeit, de megújultak a réz főzőüstök is.

A többi történeti gazdasági terület esetében az átalakulás valószínűleg úgy fog megvalósulni, hogy
új funkciót fog kapni, ami nagy mértékű változással fog járni.
Az átalakításokat a területen lévő védett épületek esetében minden esetben meg kell, hogy előzze
egy építészettörténeti kutatás. A kutatás végeredményének ismeretében dönthető el
egyértelműen, hogy az épületnek mely része, részletei azok, amelyek értéktelenek, bonthatók,
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illetve átalakíthatók és mely elemei azok, amelyek eredeti formájában visszaállítandók, illetve
felújítandók.
Számtalan jó példa van arra, hogy lehet egy régi, ipari épületet felújítani úgy az új funkciók
számára, hogy karakteres, építészetileg izgalmas terek alakuljanak ki és egyben megvédjük,
megőrizzük a múltunk építészeti emlékeit az utókor számára.
Javasoljuk az ipari múltunk építészeti értékeinek felújítása mellett a tárgyi emlékeinek a
megtartását és beintegrálását a kialakuló új funkciót tartalmazó épületbe, azért, hogy
bemutathatók, megismertethetők legyenek a fiatalok, érdeklődők számára.
A védett épületegyüttesen belül vannak értéktelen, bontható épületek is és meglévő roncsolt
területek, ahová a védett épülettel nem konkuráló, mai, korszerű épületek kerülhetnek.
Ezeknek az új épületeknek illeszkedniük kell a területen lévő védett épületek léptékéhez,
tömegéhez, építészeti karakteréhez, minőségéhez.
A jelenlegi kőbányai városkép sajátos elemei a működő és a már használaton kívül álló telephelyek
magas kéményei. A sokszor nagy távolságokból is előtűnő magas építmények a látvány
megszokott részévé váltak, amelyek eltűnése a terület identitását csorbítaná. Emiatt a különböző
korszakokban, különböző anyagokból, – téglából, betonból, – emelt építmények megőrzése
funkciójuk esetleges elvesztését követően is kívánatos.
E szándék nyilvánvalóan számos műszaki és biztonsági szempont figyelembevételével
valósítható meg és gazdasági vonzata sem elhanyagolható.
A kőbányi látképet karakteresen meghatározó ipari kémények helyi védett építészeti értékek,
melyek leírása a 3. mellékletben található.

Jó és rossz példák:

A funkció megtartása, az ipari épületegyüttes
folyamatos
karbantartása,
fejlesztése
kedvező városképi megjelenést garantál.

Az utcai homlokzat felújításával városképileg
kedvezően változott a történeti gazdasági
karakterű terület.
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Kedvezőtlen a karbantartás, felújítás teljes
hiánya a hátsó homlokzaton

Kedvezőtlen a karbantartás, felújítás teljes
hiánya a hátsó homlokzaton

A kémény karbantartás hiánya veszélyes és
rontja a történeti gazdasági karakterű terület
városképét.

A kémények helyi védett építészeti értékek,
látványuk meghatározó a városképben.
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4.7. Különleges sportterület
A sportolást szolgáló területek egyedi módon jelennek meg a városszövetben, nagy helyigényű
sportpályáikkal tagolják a hagyományos beépítésű városrészeket. A legnagyobb összefüggő
terület ebben a kategóriában a Kincsem Park térsége a kerület északi határán, a Kerepesi út, Fehér
út, Albertirsai út által határolt tömb belsejében, körbevéve a HUNGEXPO és a BKV területeivel. Ez
a főváros legnagyobb lovassport területe. A Népliget keleti oldalán kapott helyet a szintén a
kerület határain túlmutató jelentőségű FTC Utánpótlás Centrum, ahol számos futballpálya mellett
sportcsarnokok is épültek. A kerület délkeleti szélén, az Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca,
Bányató utca által határolt térség (Sportliget) többcélú, nagy zöldfelületi arányú terület. Itt
található az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő. A Kőér utca mellett található a Spartacus sporttelep
uszodával és sportpályákkal, valamint a Richter Gedeon Pihenőpark sportpályái, a kettőt a metró
járműtelepe választja el egymástól.
A területek elrendezését a sportfunkció helyigénye határozza meg, ennélfogva a beépítések
elszórtan, szabálytalanul jelennek meg, általában nem alkotnak összefüggő egységet.
Megfigyelhető az épületek közterülethez csatlakozó telekrészre helyezése vagy a sportpályákhoz
való csatlakoztatása. A Kincsem Park esetében összefüggő, telepszerű épületcsoportot alkotnak a
terület nyugati és északi oldalán épült, egységes stílusú épületek.
A területek beépítési mértéke és szintterületi mutatója a funkciónak megfelelően alacsony, inkább
a szabadterek dominálnak. A Kincsem Park, az FTC Utánpótlás Centruma és a Spartacus sporttelep
területén a sportpályák meghatározóak, az Sportliget és a Richter Gedeon Pihenőpark jelentősebb
zöldfelületnek is helyet ad, parkszerűbb megjelenésű. A sportpályák gondozott gyeppel fedett
felületek, a területek egyéb zöldfelületei azonban sokszor gondozatlanok, tervezetlenek.
Az épületek között megtalálhatóak a szabadtéri sportpályák szociális épületei (öltöző, lelátó stb.),
fedett sportcsarnokok (elsősorban ipari típusszerkezetekkel) és az istállók téglaépületei. A nagy
alapterületű épületek (lelátók, nagy fesztávú csarnokok) főként acélszerkezetűek, többségük
egyedi lefedésű és tetőformájú (pl. dongás, félíves). Néhány impozáns, többemeletes épület is
fellelhető, ezek elsősorban fogadó és igazgatási épületek (pl. a Kincsem Park igazgatósági épülete,
az FTC sportigazgatási épülete, az Újhegyi Uszoda fogadószárnya). A kiszolgáló épületek
funkcionalista, acél vagy vasbeton szerkezetű, többségében földszintes építmények.
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Sportliget
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Kincsem Park
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Spartacus sporttelep és a Richter Gedeon Pihenőpark látképe

Richter Gedeon Pihenőpark
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Törekvés Sporttelep
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FTC Utánpótlás Centruma
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Ajánlások
Telepítés szempontjából fontos, hogy az újonnan kialakítandó sportépítmények, kiszolgáló
épületek ne a területen elszórtan, hanem átgondolt, rendezett módon jelenjenek meg. A
sportterületek több hektárt is meghaladó nagy mérete miatt minden esetben javasolt a távlati
fejlesztésekhez beépítési tervet készíteni, amely elősegíti a telepítés rendezettségét, és a kedvező
összkép kialakítását.
A sportépítmények, kiszolgáló épületek egyszerű, nem bonyolított tömegformálása, az épület
léptékének megfelelő, harmonikus arányú tömegalakítás előnyös városképi megjelenést
eredményez. Kerülendő a sokféle formai elemet tartalmazó épület, a tornyok, kiszögellések
alkalmazása, és a lakóházszerű megjelenés.
A konténerekből összeállított, felvonulási épületnek tűnő építmények összképe kedvezőtlen, ezért
végleges épületnek nem megfelelő. Kerülendő az ideiglenes megjelenést tükröző sátor jellegű
pavilonok elhelyezése. A tetőhéjalás és homlokzat esetében kerülendő a feltűnő, kirívó
színhasználat. Az épületeken alkalmazott kevés, de minőségi anyaghasználat pozitív összhatást
eredményez.
A telken belüli és kívüli zöldterületek egységes látványát segíti az áttört kerítés alkalmazása.
Hullámlemez, trapézlemez vagy műanyaglemez anyagú, illetve a környezettel nem harmonizáló,
a környezettől idegen színű vagy mintázatú kerítés létesítése kerülendő. A sportpályák melletti
egyéb zöldfelületek tervezett kialakítása és gondozott fenntartása rendezett terület benyomását
kelti, és összességében kedvező városképi megjelenést biztosít.
A parkolás megoldása jellemzően a közönséget fogadó épületnél, felszínen történik. Javasolt az
általában nagy felületű parkolók fásítása. Nem javasolt ugyanakkor a gépjárműforgalom telken
belüli vezetése a zöldfelület rovására, csak a kiszolgáló funkciók számára, minimális mértékben
és vonalvezetéssel.
A reklámokkal kapcsolatos ajánlások a 4.14. fejezetben, a napelemek és napkollektorok
elhelyezésével kapcsolatos javaslatok a 4.16. fejezetben vannak.

Jó és rossz példák:

Richter uszoda – kedvező tömegkialakítás,
anyaghasználat.
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A sportcélú
városképileg
alapfeltétele.

épület jókarbantartása a
kedvező
megjelenés

A védett építészeti érték megőrzése
hozzájárul a sportterület hosszú távú
fennmaradásához.

A konténerekből összeállított, felvonulási
épületnek tűnő építmények összképe
kedvezőtlen.

Kedvező az épített jellegű öltözőépület
megjelenése

Kedvezőtlen a tömör kerítés megjelenése.
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Kedvező a
felfuttatása.

kerítés

zölddel

történő

Kedvező az áttört kerítés alkalmazása.

Kedvezőtlen az áttört kerítés utólagos
takarása.
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megjelenése

tömegformálás,

az

épület

Kedvező a
megjelenése

tömegkialakítás,

az

épület
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Budapest legnagyobb temetőjét 1886 ban hozták létre az egykori Drasche téglagyár és a kőbányai
szőlők közötti külső fekvésű területen. AZ Újköztemetőt a század folyamán összesen öt
alkalommal bővítették, így ma már mintegy 207 hektáron terül el, 301 parcellával. A nemzeti
emlékhelyként is szolgáló temető kulturális örökségünk fontos része. Történeti szempontból
kiemelkedő jelentőségű a 298., 300. és 301 es parcella, amely az 1945 és 1956 utáni törvénytelen
perekben, hamis vádak alapján elítélt és kivégzett áldozatok nyughelye.
A temető klasszikus architektonikus osztású, diagonális tengelyekkel. Jellemzője a szabályos,
geometrikus alaprajzi elrendezés, a derékszögű úthálózat által kialakított négyzetes
parcellarendszer és a monumentális bejárati épületegyüttes. Jelentős szerkezeti és látványelemek
a tagoló utak menti fasorok, amelyek közül legértékesebbek a Fő út menti dupla platánsor és más
parcellákat határoló vadgesztenye fasorok. A markáns térhatároló elemként megjelenő fasorok és
az idős, 60 80 éves faállomány jellegzetes karaktert adnak a temetőnek.
Jelentősebb épített elemek között síremlékeket és a temetői szolgáltatást biztosító épületeket
találunk: múlt század elején épült impozáns főbejárati épület, a múlt század első felében épült
ravatalozó, közelmúltban megnyílt Urna Pantheon, hősi katonai emlékművek, amelyek
harmonikusan illeszkednek a temető egységébe.
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Ajánlás
A meglévő és a kiépítendő új temetőbejáratok környezetében a kiszolgáló építmények
kialakítása a kegyeleti helyszínhez igazodó, a kapuépítményekkel egységes építészeti karaktert
képviselő épületegyüttesben alakítandó ki. Kerülendő a különálló konténer sátor, vagy
pavilonszerű építmény elhelyezése.
Temető területén belül új épület elhelyezésekor törekedni kell az egyszerű tömegformálásra,
anyaghasználatra. A megjelenés során a feltűnő, hivalkodó színhasználat kerülendő, mert
kedvezőtlen és a kegyeleti környezethez méltatlan megjelenést eredményez.
Hullámlemez, trapézlemez vagy müanyaglemez anyagú, illetve a környezettől kirívó színű vagy
mintázatú kerítés létesítése kerülendő.
Az sírkertekben meglévő értékes és esztétikai értékkel rendelkező fasorok megőrzendők, a
kerítések mentén fasorok telepítendők.

Jó és rossz példák:

Kedvező a volt virágárusító pavilonok helyett
tervezett, a környezethez tömegében és
megjelenésben is illeszkedő virágcsarnok
megjelenése

Kedvező építészeti megjelenés a kegyeleti
környezetben.
Fotó: Nemzeti Örökség Intézete Kapusi Zoltán

Kedvezőtlen
a
többféle,
árusítóhelyek összképe
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A kerületben több helyen találhatóak olyan intézményterületek, amelyekre a bejutás fokozottan
ellenőrzött és korlátozott. Két területen koncentráltan jelennek meg ezek a zárt intézmények: a
kerület északnyugati részén, a Hungária körút, Kerepesi út, Pongrácz út, Salgótarjáni út által
határolt területen rendvédelmi és honvédelmi objektumok (Készenléti Rendőrség,
Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző
Kara), a Rákoskeresztúri Újköztemető főbejáratától délre, a Kozma utca, Újhegyi út között
büntetés végrehajtási intézmények (Budapesti Fegyház és Börtön) helyezkednek el. Szintén a
büntetés végrehajtás telephelye (Fővárosi Büntetés végrehajtási Intézet 3. sz. objektuma) a
Maglódi út mellett, a Venyige utca melletti terület. A Jászberényi út mellett, a Téglavető utca felőli
megközelítéssel egy honvédelmi telephely (MH Logisztikai Ellátó Központ 2. Raktárbázis)
működik.
A beépítés jellege általában telepszerű, de az épületállomány heterogén, vegyes településképet
mutat, a sűrűség változó. Az összképet meghatározza a közterületektől való elválasztás módja,
jellemzően nem csupán fizikailag, hanem vizuálisan is lehatárolnak a falszerű kerítések, amelyek
a legtöbb esetben szögesdróttal, kamerarendszerrel és megerősített beléptető kapukkal is
kiegészülnek. Az épületeken és a telepítés módján általában kevéssé érzékelhető az esztétikai
igényesség, a funkcionalitás dominál. A külső és belső elrendezést számtalan speciális (biztonsági
és egyéb) követelmény alakította. A karakterzónán belül (különösen a börtönök területein)
jellemző az alacsony zöldfelületi arány, ami a kiterjedt burkolt felületeknek tudható be.
Utóbbiakat részben sportolásra, gyakorlatozásra, részben gépjárműtárolásra használják.
A laktanyaépületek az eltérő építési koroknak megfelelően változatosak, az adott kora jellemző.
Így megtalálható néhány 19. század végi, XX. század eleji míves téglaépület, nagyobb számban a
két világháború közti és a háború utáni modern épületek, többségében egyedi, néhány esetben
iparosított építés technológiával. Megjelennek a rendvédelmi dolgozókat kiszolgáló sport és
szabadidős funkciók (pl. a Zách utcai laktanya pályája és a Hungária körúti sportpálya), egyéb
gyakorlóterek, lőterek. Jelen vannak a kiszolgáló rendeltetések is (szállás, élelmezés, kertészet). A
Zrínyi Miklós Laktanyához – amelyen belül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kara működik – reprezentatív igénnyel létesített oktatási és igazgatási épületek
tartoznak, amelyek változatos stílusban (historikus, modern, szocreál, késő modern,
posztmodern) épültek meg.
A börtönépületek az egyedi igények kiszolgálásának megfelelően formáltak, és ezek esetében
ugyancsak megfigyelhető az eltérő korszakokat tükröző megjelenés. A Budapesti Fegyház és
Börtön építését 1894 ben kezdték meg. Tervezője Wagner Gyula, akinek számos hazai börtön és
törvényszéki palota fűződik a nevéhez. Egyedi jellemzője a két, teljesen azonos, háromágú csillag
alaprajzú épület, amelyeket építésük idején a kor legmodernebb európai börtönei között tartottak
számon. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet U alaprajzú épületét 1906 ban adták
át, azóta is eredeti funkcióját látja el. A Maglódi út 139. alatti, paneltechnológiával épült körlet
1989 ben épült. Az Újköztemető felőli igazgatási épület szimmetrikus kialakítású homlokzata és
előkertje kommunikálni igyekszik a környezetével, az intézmény többi oldala azonban teljesen
zárt.
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Ajánlások
A zárt intézményi területei a kerület egyik legspeciálisabb, legtöbb építészeti kötöttséget kívánó
település részei. Az itt megtelepedett funkciók által megkívánt előírások, szabályok sokszor
feszegetik az országos építési szabályozás kereteit.
Ez különösen a belső biztonság megkívánta zárt, falszerű kerítések magassági méretezésénél,
esztétikai kialakításánál jelentkezik markánsan. Mindegyik épületegyüttesnél jellemző a
legegyszerűbb kialakítású, legigénytelenebb anyaghasználatú, magas, zárt több száz méter
hosszban elnyúló, tetején szöges dróttal növelt magasságú /a börtön esetében helyenként
őrtornyokkal megerősített / kerítés.
A közterületi városképi arculat különösen az arra járó gyalogosok számára rendkívül kedvezőtlen.
A zárt intézményi épületegyüttesek telek határa mentén a kerítések felújításánál, építésénél
javasoljuk az igényesebb anyaghasználatú, a monoton látvány megtörő építészeti elemek
alkalmazását úgy, hogy ezzel ne csorbuljon a szigorú biztonsági előírások szerinti kialakítás
lehetősége.
Mindegyik épületegyüttes esetében elmondható, hogy az épületek építési éve szerint több
építészeti korszak jellemzői alapján épültek meg.
A múlt század elején több ütemben kialakított laktanyák a kor szellemének megfelelő hierarchiai
és funkcionális rend szerint készültek.
A helyi védettségű épületek felújítása az adott korszak stílus jegyei alapján, csak az eredeti
állapotnak megfelelő igényesen kialakított tégla architektúra megtartásával lehetséges, ezért
ezeknek a homlokzatoknak az utólagos hőszigetelése nem támogatható
A később épült épületeknél csak a szűken értelmezett funkcionalitás a jellemző, ezért igény esetén
bontásuk javasolható.
Az új beépítéseket a meglévő védett épületek ritmusához, tömeg kialakításához, karakteres
jellemzőihez, anyaghasználatához való illeszkedéssel lehet kialakítani.
A kiterjedt burkolt felületek okozta további károsodást zöld felületek kialakításával lehet
megakadályozni.
Kedvezőtlen, ha az új zárt intézményi területek kiválasztása csak a gazdasági szempontok
mérlegelése alapján történik.
Egy egy településrendezés szempontjából hibás döntés, nemcsak az adott épületet
használhatóságát, hanem a környező terület használatát is nagymértékben befolyásolja, ami
szinte sehogy vagy csak nagyon komoly anyagi ráfordítással korrigálható.
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Ez különösen igaz a speciális funkciójú, a fokozott biztonsági előírásokat kívánó területek
kialakítása esetében, ezért ezeknél különös gondossággal részletes hatás elemzés ismeretében
kell eljárni a döntés előtt.
A napelemek és napkollektorok elhelyezésére vonatkozó javaslat a 4.16. fejezetben található.

Jó és rossz példák:

Városképileg kedvező újjáépítéskor a
kerítések építészeti eszközökkel történő
tagolása.

Városképileg kedvező újjáépítéskor a
kerítések építészeti eszközökkel történő
tagolása.

Városképileg kedvezőtlen az igénytelen
anyaghasználatú, magas, zárt, több száz
méter hosszban elnyúló, tetején szöges
dróttal növelt magasságú (a börtön esetében
helyenként őrtornyokkal
megerősített)
kerítés.

Kedvező a helyi védett épületegyüttes részét
alkotó épületek homlokzatának felújítása, az
igényesen kialakított tégla architektúra
megtartásával
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Kedvező a környező utcák fásítása.

Kedvező a helyi védett épületegyüttes részét
alkotó épületek homlokzatának felújítása, az
igényesen kialakított tégla architektúra
megtartásával.

Kedvező
az
épületfelújítással
járó
beavatkozás az alul hasznosított területeken.

Kedvező napelem elhelyezés

163

4.10. Átalakuló terület

164

4.10. Átalakuló terület

4.10. Átalakuló terület
A kerület városszerkezetének jelentős része kialakult, azonban a használaton kívüli és
alulhasznosított területeknek köszönhetően Kőbánya jelentős belső tartalékkal rendelkezik a
kerület számos pontján. Ezek a területek jellemzően az egykori ipari, közlekedési funkcióval bíró,
klasszikus barnamezős területek, de helyenként felhagyott mezőgazdasági és bánya területek is
előfordulnak közöttük. A területek esetében az alulhasznosítottság a belső területi tartalék
kihasználatlanságát, illetve a városszerkezeti szempontból nem megfelelő, mozaikos
területhasználatot jelent, ahol a zavaros, átmeneti hasznosítás és városképi megjelenés mellett
széttagolt tulajdonosi struktúra is gyakran előfordul. A használaton kívüli ingatlanok esetében a
korábbi funkciók megszűntek, az értéktelen építmények elbontásra vagy kiürítésre kerültek, de a
még megmaradt, értékes épületek állaga is folyamatosan romlik a megfelelő használat hiányában.
Egyes területek átalakulása évekkel ezelőtt elindult, de jellemzően a gazdasági válság
következtében a tervezett fejlesztések félbeszakadtak, ugyanakkor ezek a területek ma is jelentős
fejlesztési potenciál rendelkeznek. Az átalakuló területek, mint Kőbánya potenciális fejlesztési
célterületei, alkalmasak arra, hogy a környező városszövetből hiányzó funkcióknak helyet
biztosítsanak, így kiváló lehetőséget adnak arra, hogy környezetükbe illeszkedően nagyvárosias
és telepszerű lakóterületek, valamint új gazdasági területek és tematikus park jöjjön létre.
A túlzott területkínálat miatt azonban ezek a fejlesztések csak a kiemelkedően jó városszerkezeti
pozíciójú területeken tudnak megvalósulni, így meghatározó szempont az átalakuló területek
esetében az értékteremtő és Kőbánya ipari örökségéhez illeszkedő funkcióváltás, a vegyes
területhasználat támogatása, a fenntartható, kompakt, szabadterületekkel megfelelően tagolt
szerkezet kialakítása, a területhasználat és a közlekedési rendszer térbeli összehangolása,
valamint a vállalkozásbarát környezet kialakítása. Az átalakuló területek felértékelése
szempontjából különösen fontosak a jól megválasztott marketingeszközök, így többek között a
kísérleti „zászlóshajó” projektek, a tematizálás, a hosszú távú hasznosítást nem akadályozó,
átmeneti funkciók, amelyek elősegíthetik a köztudatba kerülést és a felhagyott területek
újrapozícionálását a kerület életében.
Gyógyszergyári út – Fehér út – MÁV terület
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Mádi utca Újhegyi út környéke

Gumigyár utca – Felsőcsatári út környéke
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Gyömrői út Újhegyi út sarka

Előd utca Harmat utcai terület
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Mázsa tér és környéke

Gyömrői út (volt Magnezit terület)
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Ajánlások
A területek fejlesztése során figyelembe veendő arculati szempontok az átalakulás irányának
megfelelő karakterterületekhez igazodjanak.

A karaktertérképen jelölt színes csíkozás utal az átalakulás
tervezett irányára.

Az átalakuló területeken, amelyek nagyvárosias, telepszerű lakóterületi fejlesztésekre
alkalmasak, szem előtt kell tartani, hogy a társadalmi igényeknek megfelelő differenciált
lakóterületek alakuljanak ki, továbbá a lakó rendeltetés mellett jelenjen meg az alapfokú ellátás,
megfelelő szolgáltatásokat biztosító funkció, valamint minőségi zöldfelület is. A környező városi
szövetbe történő illeszkedés céljából javasolt a szomszédos jellemző beépítettséget irányadónak
tekinteni, ahhoz lehetőség szerint igazodni.
A nagyvárosias jellegű területeken a tömegformálás nélkülözze az öncélú formai játékokat, a
tradicionális építészethez hasonlóan az egyszerűséget, a józan és ízléses tömegformálást kövesse.
Az épületek a letisztult formavilágot, a léptéküknek megfelelő, harmonikus arányú tömeget
jelenítsék meg.
A hosszú épülettömeget, homlokzatot vertikálisan tagolni kell. Nemes anyagok használata, jól
átgondolt nyílásritmus elegendő díszítés a homlokzaton. A szín és anyaghasználat legyen
homogén, egységes, ne legyen zaklatott.
A tetőforma lapostető esetében nélkülözze a többszintes teraszosságot, mely szabdalttá és
esetlegessé teszi a tömeget. A tetőterasz kialakítása legfeljebb egy szintben történjék. Az utólagos
lefedések, pergolák nem javasoltak, ezeket a tervezés során egységesen kell megtervezni, illetve
megvalósítani. Az épületek közel azonos gerinc és párkánymagassággal épüljenek. A tetőforma
legyen minél egyszerűbb szerkesztésű és formájú, a tetőfelépítmények kerülendők.

Előképek a nagyvárosias jellegű területek esetében:
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Az átalakuló telepszerű lakóterület esetében az 4.1 fejezetben felsorolt ajánlásokat kell szem
előtt tartani.

Az átalakuló gazdasági területeken a versenyképesség növelése, a tudásalapú gazdaság
megerősítése és a szolgáltató jellegű tevékenységek irányába való elmozdulás a cél. Nem
támogatandó környezetterhelő termelőtevékenységek megtelepedése és a jelentősebb szállítási
tevékenységet vonzó raktározási funkció létesítése is csak néhány, jól kiválasztott helyen
fogadható el. A gazdasági fejlesztések inkubációval, minőségi szolgáltatások létrehozásával, és
kutatási fejlesztési szektor bevonásával is támogathatók. Az átalakuló gazdasági területeken a
4.5 fejezetben felsorolt ajánlásokat kell szem előtt tartani.
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A tematikus park terület, amely a Terebesi út és környékén, a volt Finommechanikai Művektől
délre található átalakuló terület tematikus bemutatók és szabadidőparkok elhelyezésére szolgál,
ahol a mindennapos, vagy időszakos kikapcsolódás, szórakozás, rekreáció biztosítása mellett a
rendeltetéseknek megfelelő kiegészítő és kiszolgáló funkciók kaphatnak helyet. A terület
különleges és egyedi funkciójából adódóan az itt megvalósuló épületek és építmények jelentős
hatást gyakorolnak környezetükre és attól karakterükben nagymértékben eltérnek, így a
tematikus park kialakításakor elengedhetetlen a magas építészeti színvonal és az eredeti
építészeti minőség megkövetelése mellett, a terület hosszútávú működéshez szükséges
intézmény és infrastruktúra hálózat, valamint a biológiailag aktív felületek és a magas zöldfelületi
intenzitás biztosítása is. Mindezen követelmények elérése és a tematikus park jövőjének részletes
meghatározása tervpályázat keretében tud megvalósulni.

Előképek a tematikus parki területekhez:
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4.11. Zöldmezős, újonnan beépülő
lakóterület
A nagy kiterjedésű terület lehetőséget ad a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési
koncepcióban „Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet – kompakt város” című célnak
megfelelően vegyes, megfelelő intézményekkel és rekreációs területekkel is ellátott városrész
kialakítására.
Kőbánya ezen nagy összefüggő, még beépítetlen területén kivételes lehetőség mutatkozik egy
egységes szemléletű, építészetileg koherens beépítés kialakítására.
Az egységes szemléttel kialakított lakóterületek (mint például a Wekerle telep, a Tisztviselőtelep
stb.) nem csak sajátos egységes építészeti karakterük miatt, de élhető és szerethető voltuk okán
is megőrizték értéküket, népszerűségüket.
Az erős építészeti megkötöttségek az itt ingatlant vásárlók számára garanciát nyújthatnak arra,
hogy a szomszédra és annak szomszédjára is azonos szabályok, minőségi elvárások vonatkoznak.
Vannak napjainkban is sikeres példák erre, például az elmúlt évtizedben épült újpesti Szilas
lakópark.
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Ajánlások
A zöldmezős, újonnan beépülő lakóterület egyes részein más más jellegű beépítés javasolt:

a központi részen sűrűbb beépítés, a
földszinten kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó funkció, felette lakások
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sétálóutcával, terekkel átszőtt lakóterület,
elszórtan kereskedelmi, vendéglátó
funkcióval a fölszinten,
az utcai fronton zártsorú, a tömbbelső felé
zöldfelületű tömbtelkes kialakítás

alapintézmény, bölcsőde

szabadonálló, kertesházas beépítés, családi
házak „zöldben úszó” épülettel, egyedi
építészeti kialakítással
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szabadonálló
társasházak
csoportja,
földszint és egy emelet magassággal, magas
zöldfelületi aránnyal

sorház, láncház (csoportházas beépítés)
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sok zöldfelület
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4.12. Zöldterület
Kerületünk fővárosi szinten is kiemelkedő zöldfelületi aránnyal rendelkezik, a gondozott
zöldfelületek aránya megközelíti a 250 ha t. A zöldfelületek jelentős része közhasználatú, közkert,
közpark, lakóterületi közpark (telepszerű beépítés zöldfelületei), városi park, temető. A kerület
által fenntartott zöldfelület nagysága közel 130 ha. Sajátos helyzet, hogy a kerület által fenntartott
zöldfelületek között 720 ezer négyzetméterével a lakótelepek zöldfelületei a 376 ezer m2 nyi
összes parkterületnek közel a kétszeresét teszik ki. A kerület területének több, mint 13 % a
zöldterületi övezetbe vagy erdőterületbe sorolt, de ezek között vannak olyan területek, amelyek
funkciójukat jelenleg nem töltik be – pl. Gergely utcai városi park.
A zöldfelületi rendszer legjelentősebb elemei a Népliget, az Újköztemető, a Rákos patak völgyének
kiterjedt beépítetlen területei. További fontos elemek a kerületben található közkertek (Szent
László tér, Csősztorony park, Dausz Gyula park, Harmat utca menti közkert, Kékvirág park stb.),
közparkok (Rottenbiller park, Csajkovszkij park, Óhegy park, Újhegy park, Gyógyszergyár utcai
közpark, Száva park), a játszóterek, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményterületek
(Kincsem Park, sportterületek), volt bányaterületek és erdőterületek. Vonalas zöldfelületi elemek
a kerületben található fasorok, amelyek megteremtik a kapcsolatot az egyes területi jellegű
zöldfelületi elemek között.
A kerület jelentősebb zöldfelületi rendszerelemei szoros kapcsolatban vannak a szomszédos
kerületek zöldfelületi rendszerével. Az Újköztemető és a mellette húzódó erdősáv szervesen
kapcsolódik a XVII. kerületben található szomszédos erdőterületekhez. A Rákos patak völgyének
beépítetlen területe a XVII. kerületi Rákos patak menti zöld éknek a folytatását képezi, határos a
XVI. kerületi Mátyásföldi repülőtér nagy egybefüggő beépítetlen területével.
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Zöldterület:
természetközeli terület
A Felső rákosi rétek 2013 óta Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelete alapján fővárosi helyi védettségű, a természetközeli terület
közepén lévő lápos terület pedig természetvédelmi országos védettséget élvez.
Rákos patak és Felső rákosi rétek
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Zöldterület:
erdőterület
A Rákos patak mentén húzódó, beépítetlen sáv része az agglomerációs területekről a
városközpont felé benyúló zöld éknek, amely egyben fontos átszellőzési csatorna is. Erdősült
területekkel, értékes természeti élőhelyekkel, kisebb erdőfoltokkal, mezőgazdasági területtel
vegyes változatos képet mutat. A keleti részen zárt erdőfoltok jellemzők, amelyek a nagyvároson
belül a természet idilli állapotát idézik meg, ahol az eredeti természetes növény és állatvilág
csodálatos szépségében maradt fenn. Nyugatabbra facsoportokkal tarkított legelők és
szántóterületek váltakoznak.
Távlatban, a természetvédelmi és ökológiai szempontok maximális figyelembe vételével, a patak
mentén, annak revitalizációjához kapcsolódva, erdőterület telepítendő, létrehozva egy
kerületeken átívelő rekreációs zónát, amely fontos célterülete lehet a mindennapi és a hétvégi
rekreációnak – a kerékpározás, kutyasétáltatás, futás, sétálás színhelye.
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Zöldterület: városi park
(városi és kerületi jelentőségű parkok)
A kerületben található, karaktert meghatározó nagyparkok közé a 10 hektárnál nagyobb, fővárosi
és kerületi jelentőségű kialakult parkokat (Népliget, Óhegy park), illetve távlatban létesítendő
parkterületet (Gergely park) soroltuk.

Népliget

Budapest legnagyobb és talán egyik legnehezebb sorsú közparkja a főváros mértani
súlypontjában található, sajnos ma is mostoha sorsú, gazdátlan és leromlott állapotú külteleki
parknak számít. A száz hektárnál nagyobb kiterjedésű, legzöldebb városi park jelentős szerepet
tölt be a főváros zöldterületi rendszerében. Megújítása városi szinten is nagy jelentőséggel bír, a
jelenlegi állapotát tekintve pedig sürgető feladat, mert a park egyre jobban veszít vonzásából.
Kiemelkedő értékekei jelentős potenciált adnak a közpark megújításához, értékalapú
fejlesztéséhez. Az 1870 ben, fásítással indult park egykori funkciói szinte teljesen elvesztek, a
felújítások hiányában a „letisztult” park maradt meg a legkarakteresebb szerkezeti tagoltsággal
(fasorok, úthálózat). Növényállománya őrzi az elődök dendrológiai gyűjteményes kert
kialakítására vonatkozó törekvéseit (több, mint 500 faj gyűjteménye), a faállomány kora
különleges és egyedi (városi körülmények között), a jelenlegi kevés funkció a park
háborítatlanságát, természetközelségét adja. Védett történeti kertként őrzi a bő százéves
kertépítészeti hagyományok nyomait, a korábbi korok struktúráit. A zöldterület helyszínéül
szolgál szabadtéri kulturális rendezvényeknek is.
A park területén belüli funkciókhoz kapcsolódó épületek, építmények, valamint egyéb műszaki
létesítmények, képzőművészeti alkotások, kertépítészeti objektumok pontszerűen helyezkednek
el, nem alkotnak folyamatos építészeti együttest, térfalat vagy városépítészeti egységet. Ennek
megfelelően a településkép, a látvány meghatározásában inkább a természeti elemek töltenek be
meghatározó szerepet.
A parkban nincs jellegzetes épülettípus. Az építményeket fokozatosan, egyenként telepítették be,
nem egy átfogó parkfejlesztési koncepciót követve, ezért elhelyezkedésük esetleges,
megjelenésük és karakterük változó, jelenleg legismertebb épülete a TIT Budapesti Planetárium.
Műemléki védettség alatt áll a Víztorony és az egykori Oroszlános kút maradványa.
A kiemelkedő zöldfelületi adottságokkal bíró park fő értékét a dendrológiai és kerttörténeti
szempontból értékes faegyedek, facsoportok, fasorok; a pihenést és rekreációt szolgáló tisztások
és a történeti szerkezetű díszkertek adják. Történeti kertként őrzi még kialakulásának és
fejlődésének több, meghatározó, értékes elemét. A park belső szerkezetében még jól
felismerhetők az eltérő időszakokban létrehozott kertépítészeti elemek és az itt működtetett
funkciók lenyomatai: Ilsemann Keresztély által tervezett angolkert vonalvezetés és a későbbi,
Räde Károly féle mértani kertrészek struktúrái (Dísztér, Lengyel sétány). Változatlanul
megmaradt az első magyarországi Forma 1 es versenynek is helyet adó, sajátos vonalvezetésű
sétányrendszer. Kirajzolódnak a belső körutak vonalai, amelyeket értékes fasorok kísérnek.
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Óhegy park

A kerület legmagasabb pontján épült Óhegy park egy korábbi téglagyári bányagödör területén
létesült a 1970 es évek első felében, mintegy 20 hektárnyi területen. A park déli, Szlávy utca felőli
részén pincerendszer húzódik (Óriás pince). A kőbányai összefüggő pincerendszeren kívül a
kerületben ez a legnagyobb pince (1300 m hosszú, 16 m mély). A komplex funkciókkal bíró
parkban játszóterek, pihenőkert, díszkert, sportkert is megtalálhatók.
A park térszerkezete köríves, sugaras rendszerű, kiterjedt zöldfelületek mellett értékes fákkal is
büszkélkedhet (mamutfenyő, feketefenyő faegyedek és facsoport, kőrisek, tölgyek, hársak). A
területen főként erdészeti csemetékből történt fatelepítés. A park belsejében a tömör állományok
felszakadoznak, a nagyobb tisztások és ligetes facsoportok váltják egymást kifejlett, szép habitusú
parkfákkal.

193

4.12. Zöldterület: városi park

Gergely park

A nem kiépített, távlatban közparkként hasznosítandó terület jelenleg lezárt terület. Az egykori
feltöltött bányagödör fásításra jelenleg még nem alkalmas területe most még sivár képet mutat.
Az átmenetileg energiafüvek telepítésére alkalmas terület távlatban változatos rekreációs és
sportfunkciókat kínáló parkká fejlesztendő. A park arculatának meghatározásánál figyelembe kell
venni a kerület többi zöldterületi kínálatához való viszonyát, valamint a központi fekvéséből
adódó helyzeti előnyöket. El kell érni, hogy a Gergely park minőségi fejlesztése révén maga a
térség is felértékelődjön.
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Rottenbiller park

A Rottenbiller parkként ismert közpark eredetileg a Rottenbiller család tulajdonában volt, majd
tőlük vásárolta meg a Dréher család. A területet a Dréherek is továbbadták, 1913 ban a főváros
tulajdonába került. A területet 30 as években kezdték parkosítani, de a park teljes
rendbehozatalára egészen az 50 es évekig kellett várni. A közparkban 1973 ban állították fel
Rottenbiller Lipót bronz mellszobrát, amely Kamotsay István szobrászművész alkotása.
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Ajánlás
A településeken alapvetően az épített környezeti elemek dominálnak. Ugyanakkor az ember soha
nem szakítható el teljesen természeti környezetétől, és ha mesterséges eszközökkel is, a
zöldfelületekről még a legintenzívebben beépített városközponti területeken is gondoskodni kell
ahhoz, hogy ott jól érezhessük magunkat.
A települések zöldfelületeinek több szerepe is van. Az ökológiai és funkcionális szerepén túl
városképi szempontból az esztétikai szerep említendő elsősorban. A település képének fontos
összetevője a növényzet, s e szerepében önálló színfoltként és formaként gazdagíthatja az
utcaképet, az épületek homlokzatait, hangsúlyokat teremthet, kiemelhet építészeti elemeket, vagy
éppen eltakarhatja a környezetidegen elemeket. A nagyobb zöldterületek, szélesebb zöldsávok
esztétikailag is elválaszthatják egymástól az egyes eltérő jellegű területeket, ezzel vizuálisan is
tagolhatják a települést, ugyanakkor a zöldfolyosók, fasorok pl. össze is köthetik az egyes
területegységeket. Lehetőséget nyújtanak a lakosság aktív regenerálódására, pihenésére.
A zöldterületeken, közparkokban, közkertekben és közjóléti erdőkben megtalálhatók a pihenés, a
rekreáció és az egyéni szabadidős mozgás létesítményei (sétautak, pihenőhelyek, sportpályák,
játszóterek), a területet használók részére szükséges vendéglátó, idegenforgalmi létesítmények,
valamint a terület fenntartásához szükséges építmények is.
Ezért ezen területeket védeni kell a beépüléstől, és csak olyan minimális beépítés engedhető meg,
amely nélkülözhetetlen a zöldterület működtetéséhez. A beépítésnek léptékében illeszkednie kell
a zöldterület elemeihez, a táji környezethez és a lejtésviszonyokhoz. Az építmények a zöldterület
bejáratához, parkolójához közel kerüljenek elhelyezésre, kompakt módon, annak érdekében, hogy
a használat minél kevésbé terhelje a terület egészét, illetve az épített elemek ne szabdalják a
zöldterületi egységet. A tömegformálás egyszerű legyen, előnyös a környezetbe simulást elősegítő
zöldtető, dombház jelleg alkalmazása. A kialakítás fontos eleme a környezettel való közvetlen
kapcsolat megteremtése, a nyitottság, átlátszó felületek, homlokzatok. A látható felületek
anyaghasználatában és színében a természetes anyagok és színek domináljanak.
A zöldterületeken, különös tekintettel a Felsőrákosi rétek és a Rákos patak mente területére, az
elhelyezhető épületek, építmények vonatkozásában a természeti értékekhez igazodó. esztétikus
és igényes kialakítás indokolt.

Jó és rossz példák:

Erdőterület esetében a természetközeli,
beavatkozásoktól
mentes
környezet
biztosítja az erdő ökológiai funkcióját.
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A közművek műtárgyait lehetőség szerint a
minimumra kell szorítani.

A pihenést szolgáló csendes leülős rész
idősek részére.

Kedvezőtlen közműépítmények a
zöldterületen.

Az illegális
akadályozni.
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4.13. Vasúti terület
A kerületben létrejött zárványterületek kialakulásának egyik fő oka a kapcsolatok hiánya, amit
paradox módon éppen a közlekedési infrastruktúra, elsősorban a vasúthálózat okoz. Az a
vasúthálózat, amely a múltban hosszú ideig „éltette” a kerület gazdaságát, mára a területhasználat
és a közlekedés fejlődésének gátjává vált. Miközben a vasút a múlt század végén e területeken
éppen a fejlesztést tette lehetővé, ma sok ponton a fejlesztés akadálya. Szerepe radikálisan
csökkent – mind a személy , mind az áruszállításban –, de az általa elfoglalt területek
újrahasznosítására csak kevés helyen került sor.
A kerületben számos vasútvonal, vasútállomás szerepe megszűnt és már nem működik a korábbi
ipari funkciókat szolgáló iparvágányok többsége sem. A fővonali hálózat, az alulhasznosított
vasúti technológiai területek, kiszolgáló iparvágányok és rakodók sűrűn felszabdalják a kerületet,
ellehetetlenítve a kapcsolatokat, rendezetlen ipari tájat alakítva ki maguk körül.
Ugyanakkor az állomásépületek, szerelőcsarnokok, felhagyott vasúti építmények nagyon sok
esetben az elmúlt évszázad megőrzendő ipari emlékeivé válnak, melyek újrahasznosítása
megmaradásuk záloga.
Kerületünkben a MÁV Északi Járműjavító egyes épületei és Kőbánya alsó vasútállomás épülete
műemléki védelmet kapott az elmúlt években, melyre vonatkozó leírás a műemlékek
értékvédelmi kataszterében (1. melléklet) található. A Kőbánya Hizlaló teherpályaudvar
állomásépülete kerületi helyi védelmet élvez, leírása a 3. mellékletben szerepel.

MÁV Északi Járműjavító
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Tárna utcai gyalogos felüljáró

Kőbánya Hizlaló teherpályaudvar állomásépülete

Ajánlások
Kőbánya számos területének sorsát és fejlesztési lehetőségeit alapvetően befolyásolja a vasúti
területek átstrukturálásának lehetősége. A tagolt városszerkezet folytonosságának
megteremtéséhez, valamint Kőbánya egészének felértékelődéséhez a jövőben elkerülhetetlen e
területek sorsának újraértékelése, a felesleges iparvágányok felszámolása, a lehető legtöbb terület
felszabadítása, s így a szétszakított városrészek kapcsolatainak visszaállítása. Ezen célok
megvalósítását a vasúti területek infrastruktúrájának fejlesztésével, a szabályozás javításával, új
típusú támogatási rendszerek bevezetésével kell elősegíteni.
A nagyobb összefüggő vasúti rozsdaterületek – funkcióváltásuk révén – komplex városrészek
revitalizációjának központjai, ideális városi alközpontjai vagy a városi szövet új elemei lehetnek.
Ehhez elengedhetetlen a komplex, környezetre is kiterjedő, hosszú távú tervezési programok
készítése, és az átalakulás során fontos az átmeneti hasznosítás, illetve az ütemezett fejlesztés
lehetőségének végiggondolása.
A felhagyott vasútállomások, rendezők, üzemi területek és vasúti delták a zöldfelületi rendszer
értékes súlyponti elemeit tudnák pótolni, illetve megteremteni. A közhasználatú zöldterületben
hiányos városrészekben komplex rehabilitációval új zöldhálózati elemek hozhatók létre.
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Nagy problémát jelent országos szinten is, hogy a vasúti területek közelében, a nyílt pályán több
helyen illegális szemétlerakók létesülnek, ahol jellemzően a lakossági, kommunális hulladékon
kívül használt műszaki cikkek, építési törmelék és zöldhulladék halmozódik fel. A legtöbb ilyen
területen a rendszeres takarítás és szemétszedés ellenére, néhány napon belül újra ugyanaz a
látvány fogadja az arra járókat. Az illegális hulladék folyamatos felszámolása, valamint a vasút
melletti zöldterületek rendszeres karbantartása jelentősen javítaná a városképet és
rendezetté tenné a vasút melletti területeket. Ezt segítené a meglévő kerítések felújítása és újak
létesítése.

Jó és rossz példák:

A Kőbánya alsó vasútállomás leromlott
állapotú, felújítása régóta indokolt.

Városképileg kedvezőtlen a leromlott
állapotú vasúti megállóhely látványa.

Városképileg kedvezőtlen a leromlott
állapotú vasúti megállóhely látványa.
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Városképileg kedvezőtlen látványt nyújt a
szemetes vasúti terület.

Városképileg kedvezőtlen látványt nyújt az
elhanyagolt, gyomos terület.

A Kőbánya Kispest vasútállomás peronjainak
és közlekedő folyosóinak tervezett átépítése
javítja a vasúti közlekedés feltételeit.

A tervezett átépítés látványterve.
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A vasúti megállók felújítása, átépítése a
közösségi közlekedési körülményeit javítják.

A vasúti megállók felújítása, átépítése a
közösségi közlekedési körülményeit javítják.

A
vasúti
rozsdaterületek
revitalizációját
elősegítheti
megválasztott funkcióváltás.

komplex
a
jól

Kedvező újrahasznosítást jelent a MÁV Északi
Járműjavítóban kialakításra kerülő Opera
Műhelyház.
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4.14. Közterület:
reklám, utcabútor, pavilon
A „köz” területeinek, a közterületeknek a kialakítása, berendezése, valamint minősége az érintett
közösség környezetének meghatározó tényezője. A reklámok, pavilonok, fasorok, közlekedési
elemek és közműépítmények, egyéb köztárgyak megléte vagy hiánya nem csak a használhatóságot
befolyásolja, de a településképet is nagyban meghatározza.
A közterületen előforduló leggyakoribb építészeti elemek, utcabútorok, köztárgyak és építmények
– a teljesség igénye nélkül – a következők:
reklám (fix vagy mozgó,
tábla, felirat, átfeszítés,
mobil vagy elemeiben mobil,
mozgatható vagy mozgó,
védőháló, fény, padló és
lépcső)
hirdetőoszlop
(hagyományos, világító)
cégér, cégfelirat
(homlokzatsíkon,
homlokzatra merőlegesen,
hagyományos, megvilágított,
világító, festett, sík és
térbeli)

árubemutató (kirakat, vitrin,
önálló, kipakolás)
mobil árusítóhely (kocsi,
pult, egyéb)
kitelepedés (árusítás,
vendéglátás, terasz, utcai
árusítás)
kioszk, pavilon (árusító,
esővédő, buszváró, újság ,
virágárusító, információs)
fülke (WC, fotó, telefon)
automata (pénz, ital,
cigaretta, jegy, bank)

kerítés
fal
támfal
lépcső, rámpa
előtető, védőtető oldalfallal
vagy anélkül
burkolat
korlát, mellvéd, védőrács
árnyékoló, redőny
hulladéktároló (utcai,
konténer, komposzt,
szelektív)

kivetítő, hangos reklám,
fényreklám

pódium, talapzat, színpad
nézőtérrel vagy anélkül
(állandó vagy ideiglenes)

geodéziai jel

művészeti, kegyeleti alkotás
(szobor, emlékmű, oszlop,
emléktábla, egyéb)

vízfelület (medence, folyóka,
vízesés, szökőkút, díszkút)

épített természet, élőhely és
kert: fa, facsoport, cserje,
gyep, egyéb kertészeti elem

óra

padok
zászló, zászlótartó rúd

játszóeszközök és
berendezések

közlekedésirányítás
eszközei

szabadidő: óriássakk,
kártyapadok

információs, közlekedési
tábla (útbaigazító, KRESZ),
forgalomirányító lámpa

bemutatóhely (oktatás,
téglamúzeum), pihenőhely
kutyasétáltató, futtató,
kutya WC, zacskóautomata

kerékpártároló (épített,
szerkezet)

közműépítmények,
gépészeti
berendezések:
tűzcsap, kapcsolószekrény,
trafó, gázfogadó, szellőzők,
aknafedelek, antenna (tv,
műholdvevő, mikrohullám,
mobiltelefon átjátszó
és
erősítő,

parkoló, parkolóóra (fali,
oszlop, egyéb)

közvilágítás (rejtett vagy
önálló), egyéb oszlopok

kábelek

hírközlési, postai műtárgy
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Ajánlások
A gazdasági reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog, termék, áru, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog, stb.
értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző
ismertségének növelésére irányul.
A tájékoztató eszközök valamely tény, körülmény közzétételére szolgáló: a kereskedelmi,
vendéglátó, szolgáltató egység nevére, tevékenységi körére, elérhetőségére utaló és az egységet
magában foglaló épületen vagy az azzal érintet telken található, reklám nélküli útbaigazító,
irányító, kulturális eseményeket hirdető eszköz.
Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati
felújításánál az épület közterületről látható részén megjelenő tájékoztató eszközök méretét és
elhelyezését a közterületi homlokzattal egy időben célszerű megtervezni és kialakítani. Meglévő
épület esetén a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, az ott folytatott
tevékenységre utaló tájékoztató eszköz elhelyezése támogatható.
A reklámcélú felületek valamely tevékenység ismertté tételére és népszerűsítésére irányuló,
illetve valamely termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére ösztönző közlést,
információt ábra, felirat, jel formájában megjelenítő felület.
A reklámok, reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések (együttesen: reklámok)
elhelyezésének részletes szabályait a magasabb szintű jogszabályok állapítják meg és csak
meghatározott esetekben adnak lehetőséget a helyi szabályozásra.
Eszerint a településszerkezeti tervben szereplő területfelhasználási egységenként meghatározott
a reklámok elhelyezhetőségének módja. A beépítésre szánt területeken lévő közterületen
kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges reklám közzététele – kivétel ez alól a
honvédelmi és temető terület, ahol ez sem megengedett. Az utcabútorok mérete, száma, formai
feltételei és technológiája szabályozható. Egyéb területeken egyáltalán nem megengedett reklám
közzététele vagy reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése. Vonatkozik ez a
beépítésre nem szánt területen lévő közterületekre és a közterületről látható magánterületekre
mind beépítésre szánt, mind beépítésre nem szánt területen egyaránt.
A vonatkozó kormányrendeletben foglalt korlátozás alól a helyi önkormányzat a településképi
rendeletében jogosult átmeneti időre eltérni. Ez az átmeneti idő legfeljebb 12 naptári hét lehet. Az
eltérés időszakában a reklámokat csak a meghatározott szabályok szerint lehet kihelyezni. Ez
alapján – az utcabútorok kivételével – a megengedhető reklámhordozók elhelyezésére igénybe
vehető felület legfeljebb tizenegy négyzetméter lehet
Általános szabály, hogy a közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként kizárólag
utcabútor használható. Ragasztás útján nem lehet reklámot kihelyezni. Ez azt jelenti, hogy a
jövőben kizárólag a rendelet alkalmazásában utcabútornak számító utasváró, kioszk,
közművelődési célú hirdetőoszlop és információs berendezés használható reklámok
elhelyezésére, és ott is csak üveg mögött jelenhet meg reklám. Az utcabútorokra vonatkozó
szabályok alapján az utasváró és a kioszk tetején nem lehet reklámot közzétenni, viszont azok
teljes felülete felhasználható reklám közzététele céljából, célszerű ennek mértékét meghatározni.
A közművelődési oszlopok teljes felületén lehet akár ragasztás útján is reklámot elhelyezni, míg
információs berendezésnek legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám elhelyezésére.
Az építési reklámhálók kihelyezésére lehetőséget adhat a helyi szabályozás, melyet településképi
bejelentési eljáráshoz köthet. Épület valamennyi homlokzatának egyidejűleg történő felújítása
esetén a közterületről látható homlokzat előtti építési állványzaton a felújítás ideje alatt építési
reklám háló elhelyezhető bizonyos ideig és méretben.
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A reklám annak érdekében, hogy a nappali, illetőleg éjszakai városképet ne zavarja villogó,
káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat, villogó vagy káprázást okozó külső
fényforrással megvilágított nem lehet, fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat
nem tartalmazhat, felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet, valamint közúti jelzéseket,
azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában
alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.
A kirakatok az áru bemutatását szolgálják, ezért átláthatóságuk nem szüntethető meg.

Közterületek egyéb berendezései
Az építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármű és gyalogosközlekedést, különösen a
gyalogos sétányokon fontos a tömeg áramlásának biztosíthatósága. Parkolóban árusításra
alkalmas építmény, lakókocsi, pult még ideiglenesen sem támogatható.
Új köztárgy, építmény elhelyezése esetén illeszkedni kell a már meglévő közterületi
berendezésekhez, biztosítani kell a rendezett közterületi kép kialakulását, a berendezéseket
egymással összhangban, rendezetten kell elhelyezni.
A kioszkok, pavilonok, vendéglátó teraszok elhelyezésénél fontos a megmaradó közlekedési
felületek használhatósága, ezért ezen méretek meghatározása szükséges. A kioszkok, pavilonok,
vendéglátó teraszok építményei minél egyszerűbb kialakításúak legyenek, kevés, de lehetőség
szerint minőségi anyaghasználattal, a toldalékként történő bővítésük nem támogatható. Nem
alkalmazható anyagok a műanyag és azbeszt hullámlemezek, faforgácslap. Konténer, lakókocsi
pavilonként nem alkalmazható ideiglenes jellege miatt.
A közterületi járdákon és gyalogos utcákban új kioszk, pavilon, vendéglátó terasz csak akkor
helyezhető el, ha a járda, vagy a gyalogos utca szélességének legfeljebb 50% a kerül
igénybevételre, és legalább 1,5 m szabad szélesség biztosított gyalogos közlekedés céljára. Az 5,0
méternél szélesebb járda, sétány esetén a visszamaradó összefüggő gyalogossáv szélessége
legalább 60% a a járda szélességének. Kioszk zártsorú, előkert nélküli beépítés előtt nem
helyezhető el, csak ha közterület térfalai közti távolság legalább 30 m, akkor az
épülethomlokzattól mérten legalább 3,0 m széles területet szabadon kell hagyni.
Új kioszk meglévő kioszktól, illetve kioszkok egymástól legalább 150 m távolságra létesíthetők,
kivéve a csoportosan elhelyezhető, illetve az alkalomszerűen elhelyezett (pl. könyvhét)
kioszkokat.
Az értékvédelem alatt álló épületek közvetlen környezetében városképi jelentősége miatt
utcabútor – kivéve a funkcionális célú utcabútort – nem helyezhető el, vendéglátó terasz minimális
épített jelleggel, illeszkedve a védett épület értékeihez, azok takarása nélkül.
Pénzkiadó, árusító automata önállóan nem helyezhető el, kivéve a parkolójegy árusító
automatákat, valamint a tömegközlekedési megállókban létesített tömegközlekedési jegyárusító
automatákat. Utasvárók és telefonfülkék homlokzati felületének legalább 2/3 át átláthatóan
célszerű kialakítani.
Sátor, ponyva szerkezet csak rendezvényhez kapcsolódóan, ideiglenesen és meghatározott időre
létesíthető.
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Jó és rossz példák:

Kedvező portálkialakítás.

Új épület elhelyezésénél, meglévő épület
átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati
felújításánál az épület közterületről látható
részén megjelenő tájékoztató eszközök
méretét és elhelyezését a közterületi
homlokzattal
egy
időben
célszerű
megtervezni és kialakítani.

Meglévő épület esetén a már kialakított
homlokzat architektúráját figyelembe véve,
az ott folytatott tevékenységre utaló
tájékoztató eszköz elhelyezése támogatható,
a földszinti homlokzati felület legfeljebb
20% án.
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A
városkép
szempontjából
kiemelt
területeken, útvonalakon és útvonalakról
láthatóan, zöldterületeken A1 es ívméretet
(594x841
mm)
meghaladó
méretű
reklámcélú felület nem helyezhető el.
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Épületek közterületről látható tűzfalainak
esztétikai jellegű tűzfalfestése esetén a felület
10% án reklámcélú felület is elhelyezhető.

Az épületek tetőzetére reklámcélú felület
csak vonalszerű, áttört és nem villódzó
fényreklámként kerülhet oly módon, hogy a
nappali, illetőleg éjszakai városképet ne
zavarják.

A villódzó fényreklám zavaró, ezért nem
javasolt.

Épület
valamennyi
homlokzatának
egyidejűleg történő felújítása esetén a
közterületről látható homlokzat előtti építési
állványzaton a felújítás ideje alatt építési
reklám háló elhelyezhető bizonyos ideig és
méretben.
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A kirakatok az áru bemutatását szolgálják,
ezért átláthatóságuk nem szüntethető meg.

A kirakatok az áru bemutatását szolgálják,
ezért átláthatóságuk nem szüntethető meg.

A kirakatok az áru bemutatását szolgálják,
ezért átláthatóságuk nem szüntethető meg.
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A gépjárművön, pótkocsin megjelenő reklám,
valamint a mozgóreklám a közlekedést és
városképet zavaró hatása miatt nem javasolt.

Parkolóban árusításra alkalmas építmény,
lakókocsi, pult még ideiglenesen sem
támogatható.

Új pavilon csak hírlapárusítás, virágárusítás
és nyilvános illemhely céljára helyezhető el.

Új pavilon csak hírlapárusítás, virágárusítás
és nyilvános illemhely céljára helyezhető el.

213

4.14. Közterület: reklám, utcabútor, pavilon

Pavilonoknál nem alkalmazható anyagok a
műanyag
és
azbeszt hullámlemezek,
faforgácslap.

Sátor, ponyva szerkezet csak rendezvényhez
kapcsolódóan, ideiglenesen és meghatározott
időre létesíthető.
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Közterület:
közlekedési és közmű építmények
Az utak meghatározó elemei a településeknek, olyannyira, hogy igen gyakran a létüket,
létrejöttüket is a közlekedési kapcsolatoknak, az utaknak, vasutaknak, vízi utaknak köszönhetik.
A közlekedési rendszert alkotó utak összefüggő hálózata alkotja a forgalom lebonyolításához
szükséges közlekedési kapcsolatokat, felületeket. A település útjai egy sajátos hierarchiát
alkotnak, illetve tervezési eszközökkel kell gondoskodni a hierarchia létrehozásáról. Az utak
hierarchiája a funkciójuk és a lebonyolított forgalomnagyság szerinti sorolásukat jelenti. A
települések belső forgalmát a belterületi autópályák és autóutak, az I. és II rendű főutak, a
belterületi gyűjtőutak, a lakóutak, valamint a kerékpár és gyalogutak vezetik le. Az utakon a
gyalogosok és a gépjárművek forgalma általában egymástól elválasztott pályákon folyik, kivéve a
vegyes forgalmú lakóutakat. Az egyes útfajták tervezésére más más előírások vonatkoznak.
Városképi szempontból elsősorban nem a nyomvonalas építmények, útpályák, parkolók
meghatározóak, hanem az egyéb közlekedési építmények, illetve műtárgyak, a fasorok és
zöldfelületek, valamint a közműellátás berendezései.

A közmű a termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények,
vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes területfelhasználási egységek és az
építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási,
szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz , hő és villamosenergia ellátási,
valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, illetve előkészítő
berendezései révén, vagy távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva központosan, folyamatosan,
kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve elégíti ki.
A közműrendszerek tehát a települések anyag , energia és információszállító rendszerei. A
közművek juttatják el a termelőtől a fogyasztóig a települések működéséhez szükséges ivóvizet,
az ipari és tűzoltóvizet, a meleg vizet, a forró vizet, a gőzt, a gázt, a villamos áramot.
A közművek jellemző csoportjai és típusai az alábbiak:
a vízi közművek rendszerei
vízellátás (ivóvíz , közüzemi ipari víz , tűzoltóvíz ellátás),
csatornázás (szennyvíz , csapadékvíz elvezetés);
az energiaközművek rendszerei
villamosenergia ellátás,
közvilágítás,
gázellátás,
hőenergia ellátás (távhő , használati melegvíz ellátás)
a hírközlés közműrendszerei
távközlés (vezetékes és mobiltelefon, internetszolgáltatás),
műsorszórás (mikrohullámú műsorszórás, kábeltelevízió),
egyéb telekommunikáció.
További fontos közműrendszer az árvíz és a belvíz elleni védekezés, illetve ennek műtárgyai.
Kőbányán sok telken és közterületen megtalálhatóak a megmaradt pincerendszer szellőző
építményei is.
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Ajánlások
Fontos, hogy a közterületek keresztmetszeti berendezése előre tervezett legyen, és a
közterületek elemeinek és tartozékainak vízszintes elrendezése mellett kiterjedjen a magassági
viszonyok szabályozására is. Az űrszelvény megfelelő kialakítása biztosítja a járművek
biztonságos mozgásához és akadálymentes közlekedéséhez szükséges teret. A belterületi közutak
helyigénye, keresztmetszeti kialakítása, a közműberendezések és védőtávolságaik elhelyezése, a
zöldterületek kialakíthatósága, valamint az egyéb köztárgyak, utcabútorok helye számos tényező
együttes figyelembevételével határozható meg.

A közlekedési területek, parkolók városképbe illesztését megfelelő nagyságú zöldterületek
létesítése, fasorok telepítése teszi teljessé. A zöldterületek feloldják a kemény vonalas formákat,
illetve a nagy felületeket, hangsúlyt adnak, lezáró hatás nélkül tagolnak, a rugalmas téralakítás
lehetőségét nyújtva. A zöldterületek növényzetének az esztétikai szempontokon túlmenően
jelentős környezetvédelmi rendeltetése is van: a por , a zaj , a rezgésártalom csökkentése, a káros
klimatikus hatások mérséklése, valamint a benzingőzök és a tüzelőanyagok égéstermékeinek
lekötése. Javasolt ezért lehetőség szerint a többszintű növényzet telepítése. Legalább ennyire
fontos a meglévő zöldterületek rendszeres karbantartása a rendezett városkép érdekében.
Bár a közlekedésirányítási és biztonsági rendszerek (táblák, jelzőlámpák, légkábelek,
vezérlőberendezések és szekrények) elhelyezésénél értelemszerűen elsőbbséget élveznek a
közlekedési, forgalomtechnikai szempontok, törekedni kell arra, hogy ezen műtárgyak csak a
szükséges mértékben és egységesítve (szekrények) jelenjenek meg a közterületen, valamint
szétszórt, esetleges elhelyezésükkel ne lehetetlenítsék el az egyéb közterületi funkciók
működtetését, pl. a zöldterület létesítését és fenntartását. A használaton kívüli műtárgyakat el kell
bontani, illetve a meglévőket folyamatosan kell karbantartani.
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Az értékvédelem alatt álló épületek előtt ne jelenjen meg semmilyen közlekedési és
közműberendezés, műtárgy, hiszen azok kitakarják az építészeti elemeket, tagozatokat, valamint
kedvezőtlenül megbontják a védett értékek látványát.
Új közműkiépítéseknél a kábeleket föld alatt kell kiépíteni, felújításoknál pedig lehetőség
szerint törekedni kell erre. Az új közműépítményeket (pl. transzformátor állomás) süllyesztve,
vagy egyéb épületen belül kell betervezni és elhelyezni.
A közmű és közlekedési elemeket egymással összhangban és összefogottan kell elhelyezni, oly
módon, hogy ne keletkezzenek a közterületen használhatatlan „zugok”.
A tömegközlekedés jellemző építményei a megállók és állomásépületek (metró,
buszpályaudvar, stb.). Városképileg kiemelt területeken, vagy jelentősebb végállomások,
közműépítmények esetében célszerű tervpályázat lebonyolítása. A tervezett épület egyszerű,
letisztult építészeti elemekkel készüljön, az építészeti tömeg és formaképzés legyen összhangban
a funkcionális igénnyel. A térszervezésben és látványban fontos a transzparencia elvének
érvényre juttatása, mivel ez segíti a tömegek biztonságát és védelmét, valamint az üzemeltetést is.
A nagy magasságú tornyok és az azokon elhelyezendő berendezések létesítésénél figyelembe kell
venni a kilátásvédelemről szóló fejezetben írottakat.

Jó és rossz példák:

A közlekedési területek, parkolók városképbe
illesztését megfelelő nagyságú zöldterületek
létesítése, fasorok telepítése teszi teljessé.

Keskeny,
nehezen
karbantartható,
rendezetlen zöldsáv a felújított 3 as villamos
vonalán.
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Az
új
közműépítményeket
(pl.
transzformátor állomást) süllyesztve, vagy
egyéb épületen belül kell betervezni és
elhelyezni.

Zavaró látvány: a műtárgyak esetlegesen és
eltérő méretekkel, az összhangot nélkülözve
helyezkednek el a közterületen.

Igényesen kialakított transzformátorállomás
épület.
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Városképileg kiemelt területeken, vagy
jelentősebb végállomások, közműépítmények
esetében célszerű tervpályázat lebonyolítása.

A tervezett épület egyszerű, letisztult
építészeti elemekkel készüljön, az építészeti
tömeg és formaképzés legyen összhangban a
funkcionális igénnyel.

A nagy magasságú tornyok és az azokon
elhelyezendő berendezések létesítésénél
figyelembe kell venni a kilátásvédelemről
szóló fejezetben írottakat.
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4.15. Kilátásvédelem
Kőbányán az Óhegy városrész központja a 148 méter magas Ó hegy, mely közel azonos
magasságú, mint a budai Várhegy és a Gellért hegy, éppen ezért némely pontjáról kitűnő
panoráma tárulhat a szemünk elé.
A települések egyedi arculata az utca szintjétől elszakadva mindig megkapó élmény. A tetők és
tornyok, a parkok és dombok látványa még akkor is igéző, ha csak a település egy egy magasabb
pontjáról tárul a szemlélő elé. A magaslatokról feltáruló település képe mindig más és más. Mások
a fények, mások az árnyékok, más a megvilágítás. A kép szinte soha sem ismétlődik. A települést
övező magaslatok egyes pontjairól különösen attraktív a város képe. Az ilyen kiemelkedő helyek,
kilátópontok gyakran a séták, kirándulások kedvelt célpontjai.
A kilátás, a panoráma útvonalak és kilátópontok megőrzése a köz érdeke. A hegyoldalak
kiemelkedően szép panorámát nyújtó lejtői azonban a lakásépítés célterületei is.
A kilátás nemcsak a természetes magaslatokról tárulhat fel, hanem a települések kiemelkedő
épületeiből is. A templomtornyok és más magas építmények erre kiválóan alkalmasak. Az
épületekből megnyíló kép gyakran azért is különleges, mert egy mesterséges magaslatról,
szokatlan szögből tárul a szemlélő elé.
A rálátás a kilátás inverze. A rálátásban érvényesül a településrész komplex látványa, beleértve a
domborzat, a táj és az építmények, a természeti és a táji környezet identitáshordozó vizuális
megjelenését. A látvány egyben identitáshordozó.
A különleges pontról feltáruló különleges látvány „elépítése” maradandóan és
visszafordíthatatlanul teszi tönkre (rontja) a település arculatát. Ezért elengedhetetlenül fontos,
hogy a kerületi látvány pontokból való ki illetve rálátás „elépülését” megakadályozzuk. Ennek
érdekében azt javasoljuk, hogy ezeknek a jól meghatározható tengelyek mentén és irányában ne
épüljön magasház illetve csak olyan magasságú épület épüljön, ami a ki és rálátást nem
akadályozza.
Lényeges szempont az is, hogy a Királydomb újonnan beépülő területeinek a tájolását úgy kell
alakítani, hogy ezt a páratlan budai hegyoldal felé feltároló látványt semmilyen épített elem ne
akadályozza.
Javasolt a területek súlypontjában elhelyezett közterületeken kilátó pontok létesítése.
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Kőbánya domborzati viszonyai

Különleges kilátású helyszínek:

Királydomb
Kozma utca hajdani sporttelep melletti terület. Budai hegységre teljes rálátás nyílik innen.
Óhegy Bebek utca fölötti szellőzöknél, Óhegy park.
Rákos völgy északi pereme, Lovasvölgy utcától nyugatra eső magaslat.
Terebesi erdő keleti magaslata.

(Halma Ágnes)
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4.16. Napelem / napkollektor elhelyezés
A megújuló energiaforrások közül a legstabilabb és ingyenes energiaforrásunk a napenergia.
A napenergia hasznosításnak nagyon széleskörű lehetőségei vannak. Magyarország természeti
adottságai a napelemes energiatermelés szempontjából rendkívül kedvezőek. Az évi napsütéses
órák száma az európai átlag felett van. Az éghajlati adottságaink alapján a napsugárzás mértéke
indokolttá teszi a napenergia kihasználását. A napenergia hasznosításnak több lehetősége van,
lehet passzív vagy aktív. Az aktív napenergia hasznosításnak további két módja van, a
napkollektor vagy pedig a napelem használata.
A napkollektor a napsugárzás hatására
közvetlenül meleg vizet vagy meleg levegőt
állít elő. A napkollektor telepítésénél a
legfontosabb szempont a megfelelő tájolás. A
napkollektor akkor tudja a legtöbb meleg
vizet megtermelni, ha a tájolása déli,
dőlésszöge pedig 30 45°. Ez háztetőn
gyakran nem teljesíthető teljes mértékben,
de törekedni kell a legjobb elhelyezésre.
A napkollektornak két fajtája van, a vákuumcsöves
napkollektor
és
a
síkkollektor,
amely
megjelenésben eléggé eltér egymástól.
A legmodernebb szolár technika jelenleg a
termodinamikus szolár rendszer. Akkor is előnyös
lehet, ha nem áll rendelkezésre megfelelő irányú és
méretű tetőfelület, mivel a panelek akár oldalfalra
is felszerelhetőek anélkül, hogy azok teljesítménye
csökkenne.

A családi házakra kerülő napelemek költségmegtakarításra szolgálnak, mindemellett
hozzájárulnak a környezetvédelemhez egy tiszta energiatermeléssel, kiváltva a természet
szennyezéssel járó hagyományos módszereket.
A napelemes rendszer a napenergiát közvetlenül
villamos energiává, azaz elektromos árammá alakítja. A
napelem 12 V egyenáramot állít elő, amit fel lehet
használni közvetlenül, illetve váltóárammá alakítva
visszatáplálni a hálózatba. A napelemek tájolása és azok
dőlésszögének megválasztása fontos szempont.
A legújabb technológia lehetővé teszi, hogy a nem
kifejezetten esztétikus „hagyományos” nagy táblás
napelemek helyett – a technológia megtartása mellett –
esztétikusabb, a tetőfedést helyettesítő megoldást,
úgynevezett napelemes cserepet alkalmazzanak.
A tetőfedést helyettesítő napelemes megoldások
alkalmazásával nem kell megváltoztatni az épület
tetőszerkezetét, így azok építészeti és esztétikai
szempontból is kedvezőbb megjelenésűek.
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Ajánlások
Tapasztalat alapján látható, hogy rohamosan növekszik a napelemekkel, napkollektorokkal
felszerelt háztartások száma, emiatt szükséges az elhelyezéssel kapcsolatos javaslatok
megfogalmazása. A technikai fejlődés lehetőséget ad már olyan elemek elhelyezésre, amelyek
harmonizálnak az épület építészeti megjelenésével, annak szerves részévé tudnak válni az
utólagosan történő elhelyezés ellenére is.
A táblás napelemek és napkollektorok telepítésekor magastetős épület esetén a tető lejtésével
párhuzamosan úgy kell elhelyezni, hogy azok a tetőszélein, gerincén ne lógjanak túl. A napelem,
vagy napkollektor szélei igazodjanak egymáshoz és a tetőfelépítmények, tetősík ablakok
vonalához. Több elemből álló egységeket a párkány vonala mentén sorolva, vagy kompakt felület
kialakításával az épület építészeti megjelenéséhez illeszkedő módon javasolt elhelyezni.
Kerülendő az olyan napelem, vagy napkollektor alkalmazása, amelynek felülete csillogó,
visszatükrözi a ráeső napsugarakat.
Napelemes cserép a tető teljes felületén alkalmazható, törekedni kell annak kompakt elhelyezésre.
Helyi védelemmel érintett épületek közterület felé néző tetőfelületén és homlokzatán táblás
napelem, napkollektor nem helyezhető el csak színben, formában is harmonizáló napelemes
cserép.
Lapostető esetében kerülendő a nagy lejtéssel rendelkező tartószerkezet kialakítása, javasolt az
attikafal takarásában elhelyezni az elemeket.

Jó és rossz példák:

Kedvezőtlen a tetőgerinctől magasabbra
nyúló napelem/napkollektor

Kedvező a tetőgerinctől legalább 20 cm rel
alacsonyabban
elhelyezett
napelem
/napkollektor.

Kedvező a nem reflektáló felület.
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Kedvezőtlen a tetősík nem teljes területét
kitöltő telepítés.

Kedvező a tetőformához igazodó telepítés.

Kedvező az egymáshoz igazodó, sorolt,
rendezett megjelenés.

Kedvező az egymáshoz igazodó, kompakt
megjelenés.

Kedvező a tetősík alsó részén egy vagy több
sorban végigfutó felület.
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Kedvező a tetősík alsó részén, a tetőablak
vonalában végigfutó felület.

Kedvezőtlen a tetősíktól jelentősen eltérő
szögben kialakított felület.

Kedvező a tetősíkon rendezett formában
megjelenő cserépsor magasságú felület.

Kedvező a tetőcserép méretéhez, színéhez
igazodó napelemes cserép.
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Kedvező a tetőcserép méretéhez, színéhez
igazodó napelemes cserép.

Kedvező a lapostetőn vízszintes síkban
elhelyezett felület.

Kedvező a lapostető teljes felületén rendezett
formában, nem tükröződő módon elhelyezett
felület.

Kedvező a lapostető teljes felületén rendezett
formában, kis hajlásszögben elhelyezett
felület.

Kedvezőtlen a lapostetőn elhelyezett, nagy
hajlásszögű tartószerkezetre telepített felület
miatti összkép.
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Kedvező a homlokzatba integrálva megjelenő
felület.

Kedvező a homlokzat szerves részeként
kialakított „energiahomlokzat” felület.

Kedvező a homlokzat szerves részeként
kialakított „energiahomlokzat” felület.

Kedvező az építészeti kialakítás szerves
részét alkotó járható napelem felület.
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Mellékletek:
1. Műemlékek értékvédelmi katasztere
2. Fővárosi helyi védettségű értékek értékvédelmi katasztere
3. Kerületi helyi védettségű értékek értékvédelmi katasztere
4. Ablakfelújítási útmutató
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Törzsszám

Azonosító

15682

1080

15682

24454

15683

1081

15683

24455

Cím

Harmat u. 31

Név

&VĞV]WRURQ\

Védelem típusa

Védési ügyirat

0ĬHPOpN

1620-24/1951. VKM
22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

M1.
&VĞV]WRURQ\H[-lege
PĬHPOpNLN|UQ\H]HWH
Kápolna tér

R. k. kápolna

Bírsági
kategória

Sorszám

1. 0ĬHPOpNLYpGHWWVpJ

Helyrajzi szám

EOV X
koord.

EOV Y
koord.

II.

41315

237682

657385

237432

656904

41281, 41398/1, 42040,
42033/47-49, 42041/13-14,

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

0ĬHPOpN

1620-24/1951. VKM
22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

III.

M2.

M3.

15685

15686

1084

1091

R. k. kápolna ex-lege
PĬHPOpNLN|UQ\H]HWH
.ĞU|VL&VRPD6iQGRU
út 28-32.
Ónodi utca 12-16.
Liget utca 39-41.

Szent László tér

Gimnázium

.ĞEiQ\DLUNWHPSORP

0ĬHPOpN

M4.
.ĞEiQ\DLUNWHPSORPH[OHJHPĬHPOpNLN|UQ\H]HWH

41383/2, 41453/4, 41454,
41456, 41457, 41480, 41825,
41839, 42027/4-5, 42031,
42032/5

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

0ĬHPOpN

41455

1620-24/1951. VKM
22509/1958. ÉM
120344/1958. MM
14297/1960. ÉM[-MM]
2411/1991. KTM Min.
2001/1991. MKM

II.

39182

238321

656600

I.

39124

238134

656368

239510

655338

38937, 39031/14, 39031/16,
39047, 39049/1, 39113, 39115,
39119, 39120/2, 39122, 39123,
39126, 39127, 39129, 39130,
39203/2, 41426, 41431

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

15686

24477

15892

18444

Albertirsai út 2.

Galopp versenypálya
épületegyüttese

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

39206/27

15892

18735

Albertirsai út 2.

13-22, 29-32. számú istállók

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

39206/27

M5.
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15892

M6.

18736

Albertirsai út 2.

3, 5, 11, 12. számú istálló

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

39206/27

239639

655352

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

39206/27

239120

655486

15892

18737

Albertirsai út 2.

V]iP~SiO\DIHOJ\HOĞL
ház

15892

18738

Albertirsai út 2.

23, 24, 26-28. számú istállók

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

39206/27

239368

655341

15892

1077

Albertirsai út 2.

Galopp versenypálya
tribünje

0ĬHPOpN

17952-1/1979. OMF
53/2011. (VIII.25.) NEFMI

II.

39206/27

239214

239214

15892

17684

Albertirsai út 2.

Kincsem Park istállói

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

39206/27

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

39206/27

239499

239499

0ĬHPOpN

1258/1990. OMF

II.

42533

237204

659890

15892

17685

Albertirsai út 2.

Kincsem Park
munkáslakásai

15915

1082

Kozma utca 6.

Schmidl-síremlék

Schmidl-síremlék ex-lege
PĬHPOpNLN|UQ\H]HWH

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

15915

24457

16080

11315

Kozma utcai izraelita
WHPHWĞ

Gries sírbolt

0ĬHPOpN

6/2003. (III.18.) NKÖM

I.

42533

237145

659890

15684

1083

Könyves Kálmán körút

Oroszlános kút eredeti
szoboralakjának töredéke

0ĬHPOpN

1620-24/1951. VKM
22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

III.

38442/10

236992

654034

M7.

M8.

42518/38-40, 42518/47-49,
42520/1-2, 42528/6, 42528/9,
42528/15, 42528/37-38,
42528/45, 42528/47, 42528/54,
42534, 42536/1,
42536/3-4, 42544/23,
42544/32, 42546

Oroszlános kút eredeti
szoboralakjának töredéke
ex-OHJHPĬHPOpNL
környezete

38293/15, 38293/69-70, 38295,
38298, 38440/39, 38440/44,
38442/3-4, 38442/11, 38443,
38444, 38458/2, 38461, 38462,
38474, 38475, 38483, 38484,
38492, 38493, 38504, 38505,
38591

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

15684

24347

16150

16179

Népliget

9t]PĬ

0ĬHPOpNW|UWpQHWLNHUW

14/2005. (IV.5.) NKÖM

I.

38442/11

237186

654556

16150

16180

Népliget

Víztorony

0ĬHPOpNW|UWpQHWLNHUW

14/2005. (IV.5.) NKÖM

I.

38442/11

237183

654566

16150

16181

Népliget

eStWĞN6SRUWFOXE

0ĬHPOpNW|UWpQHWLNHUW

14/2005. (IV.5.) NKÖM

I.

38442/12

237000

654968

I.

38440/38-39, 38440/46,
38440/53-54, 38442/3,
38442/7,
38442/9-15

16150

11579

Népliget

Népliget

16150

13431

Népliget

1pSOLJHWPĬHPOpNL
környezete

Urbanitás 7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW

0ĬHPOpNW|UWpQHWLNHUW

14/2005. (IV.5.) NKÖM

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

14/2005. (IV.5.) NKÖM

38440/23, 38440/25, 38440/27,
38440/40, 38440/46, 38440/5152, 38440/57-61, 38440/63-65

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M9.

16194

11742

Cserkesz utca 7-9.

Cserkesz utcai zsinagóga,
Hitközségi székház és
lakóház együttese

0ĬHPOpN

1/2006. (I.13.) NKÖM

I.

41510/7

16194

16185

Cserkesz utca 7-9.

Zsinagóga

0ĬHPOpN

1/2006. (I.13.) NKÖM

I.

41510/7

237449

656269

Cserkesz utca 7-9.

Hitközségi székház és
lakóház

0ĬHPOpN

1/2006. (I.13.) NKÖM

I.

41510/7

237493

656274

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

1/2006. (I.13.) NKÖM

0ĬHPOpN

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

237679

656785

237809

656818

16194

16188

16194

13432

Cserkesz utca 7-9.

Cserkesz utcai zsinagóga,
Hitközségi székház és
lakóház együttesének
PĬHPOpNLN|UQ\H]HWH

15681

1079

Halom utca 42. Ihász
utca 28.

Kúria (Dreher-villa)

M10.
15681

24450

16206

12014

16206

16191

16206

16192

M11.

M12.

Kúria (Dreher-villa) ex-lege
PĬHPOpNLN|UQ\H]HWH

41510/8, 41529, 41530/2,
41531, 41537, 41636/2, 41783

III.

41446
41405/2, 41406/1, 41407,
41408/1-2, 41409, 41411,
41427, 41438/3-9, 41447,
41448, 41449, 41450/1,
41451/2-3, 41451/5, 41452,
41453/1, 41459, 41460/2,
41460/10-11, 41460/19,
41460/21

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

Halom u. Martinovics tér Kápolna u. - Kápolna
tér - Ihász u. - (OĞGN|]
- Ászok u. által
határolt

Sörgyári együttes

0ĬHPOpN

11/2006. (V.9.) NKÖM

I.

41446, 41447, 41448

Épületek

0ĬHPOpN

11/2006. (V.9.) NKÖM

I.

41446

Kert

0ĬHPOpN

11/2006. (V.9.) NKÖM

I.

41447

Sörgyári együttes
PĬHPOpNLN|UQ\H]HWH

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

11/2006. (V.9.) NKÖM

16206

13433

Halom utca Martinovics tér Kápolna utca Kápolna tér - Ihász
utca - (OĞGN|]- Ászok
utca által határolt

16328

13273

.ĞEiQ\DL~W

0É9eV]DNLMiUPĬMDYtWy
telep

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

16328

17502

.ĞEiQ\DL~W

Anyaggazdálkodási
osztály II. raktár (1. szám)

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

237856

655297

16328

17503

.ĞEiQ\DL~W

XII. Villamosmozdony és
gépjavító osztály - (Eiffel)
csarnok (23. szám)

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

238017

655079

Urbanitás 7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW

41449

M13.

16328

17506

.ĞEiQ\DL~W

IV. számú személy- és
teherforgalmi kapu,
könyvtár (32. szám)

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

238157

654820

16328

17507

.ĞEiQ\DL~W

Igazgatósági fejépület (41.
szám)

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

237993

654805

16328

17510

.ĞEiQ\DL~W

Technológiai (volt V.
osztály) irodaépülete (43
sz.)

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

237893

655185

16328

17511

.ĞEiQ\DL~W

7|UHNYpV0ĬYHOĞGpVL
Központ (89. szám)

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

238158

654607

16328

17512

.ĞEiQ\DL~W

BGA óvóhely (89. sz.)

0ĬHPOpN

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

I.

38920

238145

654943

16328

18445

0ĬHPOpNLN|UQ\H]HW

53/2011. (VIII.25.) NEFMI

16345

17593

Ihász utca 29.

.ĞEiQ\DL9t]PĬWHOHS

0ĬHPOpN

24/2012. (IX.14.) EMMI

I.

41453/1

16345

19111

Ihász utca 29.

Vízmedence

0ĬHPOpN

24/2012. (IX.14.) EMMI

I.

41453/1

237705

657124

16345

19112

Ihász utca 29.

Lakóház

0ĬHPOpN

24/2012. (IX.14.) EMMI

I.

41453/1

237669

657156

16345

19113

Ihász utca 29.

Gép- és kazánház

0ĬHPOpN

24/2012. (IX.14.) EMMI

I.

41453/1

237621

657101

16345

19114

Ihász utca 29.

Vízmedence

0ĬHPOpN

24/2012. (IX.14.) EMMI

I.

41453/1

237641

657059

Védelem típusa

Védési ügyirat

Bírsági
kategória

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Helyrajzi szám

EOV X
koord.

EOV Y
koord.

41028/7

237973

657745

42533

237169

659857

0É9eV]DNL-iUPĬMDYtWy
PĬHPOpNLN|UQ\H]HWH

38920

Sorszám

2. Védetté nyilvánítási eljárás alatt álló örökségi értékek

Törzsszám

Azonosító

Cím

Név

V1.

18978

Maglódi út 17.

3ROJiUL6HUIĞ]Ğ5W
igazgatói lakóház

V2.

21386

Kozma utcai izraelita
WHPHWĞ

Beocsini báró Ohrenstein
Henrik és Redlich Sámuel
síremléke

Urbanitás 7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
VÉDÉSI JOGSZABÁLYOK
6/2003. (III.18.) NKÖM rendelet
3. §  0ĬHPOpNNpQ\LOYiQtWRPD%XGDSHVW;NHUOHW.R]PDXWFDLL]UDHOLWDWHPHWĞEHQ
42533 helyrajzi számon álló Gries sírboltot.
 0ĬHPOpNLN|UQ\H]HWHWQHPMHO|O|NNL
 $PĬHPOpNYpGHOPLEtUViJPHJiOODStWiViQDNDODSMiXOV]ROJiOypUWpNV]HPSRQWMiEyOD
PĬHmléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1906-1907-ben, Lajta Béla tervei alapján emelt,
V]HFHVV]LyVVWtOXV~VtUEROWKRPORN]DWDLQDNEHOVĞPR]DLNGtV]tWpVpQHNYpGHOPH
14/2005. (IV.5.) NKÖM rendelet
8. § (1) 7|UWpQHWL NHUWNpQW PĬHmlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület, 38440/38,
38440/39, 38440/53, 38440/54, 38442/7, 38442/12, 38442/13, 38442/14 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 38442/3, 38442/9, 38442/10, 38442/11, 38442/15 helyrajzi számú
közterületeket, valamint a 38440/46 helyrajzi számú közterületnek a 38440/43, 38440/45,
38440/53, 38440/54 helyrajzi számú ingatlanokkal határolt szakaszát.
(2) 0ĬHPOpNL N|UQ\H]HWQHN D     
38440/51, 38440/52 helyrajzi számú ingatlanokat, a 38440/27 helyrajzi számú közterületet,
valamint a 38440/46 helyrajzi számú közterület fennmaradó szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
PĬHPOpNHW,NDWHJyULiEDVRURORP
(4) Az (1) bekezdésben meghaWiUR]RWW PĬHPOpNL LQJDWODQRNUD YRQDWNR]yDQ D 0DJ\DU
ÉOODPRWHOĞYiViUOiVLMRJLOOHWLPHJ
(5) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében alapított, számos
NHUWW|UWpQHWL VWtOXVW ĞU]Ğ 1pSOLJHW SDUNMiQDN Q|YpQ\iOORPiQ\iQDN YDODPLQW D SDUNEDQ
1892-EHQ pSOW Yt]PĬ pV Yt]WRURQ\ D] - N|]|WW pSOW eStWĞN 6SRUWFOXE pStWpV]HWL
pUWpNHLQHNpVD]LWWHOKHO\H]HWWNpS]ĞPĬYpV]HWLDONRWiVRNQDNDPHJĞU]pVH
1/2006. (I.13.) NKÖM rendelet
17. §   0ĬHPOpNNp Q\LOYiQtWRP D %XGDSHVW ; NHUOHW &VHUNHV] u. 7-9. szám alatti,
41510/7 helyrajzi számú ingatlant.
  0ĬHPOpNL N|UQ\H]HWQHN D      KHO\UDM]L V]iP~
ingatlanokat, valamint a 41529 és 41636/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
PĬHPOpNHW,NDWHJyULiEDVRURORP
  $]   EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW PĬHPOpNL LQJDWODQUD YRQDWNR]yDQ D 0DJ\DU
ÉOODPRWHOĞYiViUOiVLMRJLOOHWLPHJ
(5) A védetté nyilvánítás célja a Schöntheil Richárd által tervezett Cserkesz utcai
zsinagóga, hitközségi székház és lakóház együttesének, az épületek építészeti értékeinek
PHJĞU]pVH
11/2006. (V.9.) NKÖM rendelet
14. §   0ĬHPOpNNp Q\LOYiQtWRP D Budapest X. kerület, 41446, 41447 és 41448 helyrajzi
számú ingatlanokat.
 0ĬHPOpNLN|UQ\H]HWQHNDKHO\UDM]LV]iP~LQJDWODQWMHO|O|PNL
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
PĬHPOpNHW,NDWHJyULiEDsorolom.
(4)
 $YpGHWWpQ\LOYiQtWiVFpOMDDV|UJ\iULHJ\WWHVHOĞWWHPHOWpSOHWHLLOOHWYHNHUWMH
pStWpV]HWLLSDUW|UWpQHWLNHUWW|UWpQHWLpUWpNHLQHNPHJĞU]pVH
53/2011. (VIII.25.) NEFMI rendelet
53. §   0ĬHPOpNNp Q\LOYiQtWRP D %XGDSHVW ; NHUület, Albertirsai út 2. házszám alatti,
39206/27 helyrajzi számú ingatlant.
 $.|WYHOVĞPRQGDWiEDQPHJKDWiUR]RWWDNWyOHOWpUĞHQ~J\UHQGHONH]HPKRJ\
DPĬHPOpNQHNQLQFVPĬHPOpNLN|UQ\H]HWH

Urbanitás 7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
PĬHPOpNHW,NDWHJyULiEDVRURORP
(4) A védetté nyilvánítás célja a galopp versenypálya épületegyüttese építészeti
HJ\VpJpQHNpVHJ\HGLpStWpV]HWLpUWpNHLQHNPHJĞU]pVH
54. §   0ĬHPOpNNp Q\LOYiQtWRP D %XGDSHVW ; NHUOHW .ĞEiQ\DL ~W  Ki]V]iP DODWWL
 KHO\UDM]L V]iP~ LQJDWODQRQ iOOy 0É9 eV]DNL -iUPĬMDYtWy N|YHWNH]Ğ pSOHWHLW
kapuépület, mozdonyjavító-PĬKHO\ pV IĬWĞKi] D] ~Q (LIIHO-csarnok), anyaggazdálkodási
osztály raktárépülete, technológiai (volt V. osztály) iURGDpSOHWH 7|UHNYpV 0ĬYHOĞGpVL
.|]SRQW LJD]JDWyViJL IHMpSOHW %*$ yYyKHO\ H UHQGHOHW  PHOOpNOHWpEHQ V]HUHSOĞ
helyszínrajzon kiemelten ábrázolt épületeit.
 0ĬHPOpNLN|UQ\H]HWQHNDKHO\UDM]LV]iP~LQJDWODQIHQQPDUDGyUpV]pWMHO|O|PNL
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
PĬHPOpNHW,NDWHJyULiEDVRURORP
  $ YpGHWWp Q\LOYiQtWiV FpOMD D 0É9 eV]DNL -iUPĬMDYtWy pStWpV]HWL WHFKQLNDW|UWpQHWL
LSDUPĬYpV]HWLpUWpNHLQHNEHUHQGH]pVHLQHNPHJĞU]pVH

24/2012. (IX.14.) EMMI rendelet
10. §   0ĬHPOpNNp Q\LOYiQtWRP D %XGDSHVW ; NHUOHW ,KiV] XWFD  Ki]V]iP DODWWL
belterület 41453/1 helyrajzi számú ingatlant.
 $.|WYHOVĞPRQGDWiEDQPHJKDWiUR]RWWDNWyOHOWpUĞHQ~J\UHQGHONH]HPKRJ\
a PĬHPOpNQHNQLQFVPĬHPOpNLN|UQ\H]HWH
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
PĬHPOpNHW,NDWHJyULiEDVRURORP
  $ YpGHWWp Q\LOYiQtWiV FpOMD D .ĞEiQ\DL 9t]PĬWHOHSHQ :LOOLDP /LQGOH\ DQJRO PpUQ|N
tervei szerint 1869-71-ben épült víztározó medencék, az 1903-ban emelt lakóház, gépház,
ND]iQKi] pV D Yt]PĬWHOHS HJpV]H pStWpV]HWL LSDUW|UWpQHWL NpS]Ğ- pV LSDUPĬYpV]HWL
pUWpNHLQHNPHJĞU]pVH

Urbanitás 7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
0ī(0/e.(.$'$7/$3-$,

Urbanitás 7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító:

15682

1080
24454

Városrész: Óhegy
EOV Y
koordináta:
657385

EOV X
koordináta:
237682

Név:

&VĘV]WRURQ\
és az ex-OHJHYpGHWWPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH

Cím:

Harmat utca 31.

Adatlap:
M1.

0ĦHPOpNKUV] 41315
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW
42041/14, 42041/13, 42040, 42033/48, 42033/49, 42033/47, 41398/1, 41281

Tulajdonviszony:

.ĘEiQ\DgQNRUPiQ\]DWD

Eredeti funkció:

&VĘV]WRURQ\ pVIĘFVĘV]L
lakás

Jelenlegi funkció:

bisztró

eStWWHWĘ:

Pest város tanácsa

7HUYH]Ę

Brein Ferenc

Építés éve:

1843-44.

Helyreállítás éve:

1955. Komárik Dénes

Hatályos
védelem:
Védési ügyirat:

PĦHPOpNpV
PĦHPOpNLN|UQ\H]HW
1620-24/1951. VKM,
22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

$GDWIHOYHYĘQHYH
Adatfelvétel ideje
Bírsági kategória

Berényi Mária
2014.12.
II.

Jelleg, értékelés: 6]DEDGRQiOOyNpWV]LQWHVpSOHWFVRQNDNRQW\RVQ\HUHJWHWĘYHO'pOQ\XJDWLROGDOiKR]
torony NDSFVROyGLN DPHO\QHN SiUWi]DWRV PHOOYpGĦ WHUDV]iEyO ILJ\HOĘWRURQ\ HPHONHGLN NL NOVĘ
FVLJDOpSFVĘYHO $ NĘEiQ\DL V]ĘOĘN YpGHOPH pUGHNpEHQ pStWHWWH 3HVW YiURV PDJLV]WUiWXVD D
V]ĘOĘWXODMGRQRVRNNpUpVpUH. A hazai romantikus építészet egyik legkorábbi alkotása.
(Forrás: muemlekem.hu, Perczel Anna)

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Archív fotók
(Forrás:budapestcity.org)

(Forrás:blog.xfree.hu)

.HUWKHO\LVpJD&VĘV]WRURQ\PHOOHWW
(Forrás:indafoto.hu)

(Forrás:revizoronline.com.hu)

%LV]WUyEHOVĘD&VĘV]WRURQ\EDQ(Forrás:kocsma.hu)

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M1.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

15683

1081
24455

Városrész: Óhegy
EOV Y
koordináta:
656904

EOV X
koordináta:
237432

Név:

Görög katolikus kápolna
és ex-lege PĦHPOpNLN|UQ\H]HWH

Cím:

Kápolna tér

Adatlap:
M2.

0ĦHPOpNKUV] 41455
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW 41839, 41825, 41383/2, 41456, 41454, 41453/4, 42032/5,
41480, 42027/5, 42031, 42027/4, 41457

Tulajdonviszony:

.ĘEiQ\DL*|U|J.DWROLNXV
Egyházkerület

Eredeti funkció:

Fogadalmi kápolna

Jelenlegi funkció:

6HJtWĘ6]Ħ]0iULD- Conti
Kápolna

eStWWHWĘ:
7HUYH]Ę

Conti Lipót Antal NĘIDUDJy
mester és neje, szül. Drenker
Krisztina
--

Építés éve:

1739-1740.

Hatályos
védelem:

PĦHPOpNpVPĦHPOpNL
környezet

Védési ügyirat:

1620-24/1951. VKM
22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:
Bírsági kategória:

Berényi Mária
2014.12.
III.

Jelleg, értékelés: A XVIII. században kolerajárvány pusztított .ĘEiQ\iQ is. Az olasz származású Conti
Antal Lipót NĘIDUDJyPHVWHUpVIHOHVpJH'UHQNHU.ULV]WLQDPHJPHQHNOWDMiUYiQ\HOĘO(QQHNHPOpNpUH
építtették 1739 és 1740 N|]|WWDNiSROQiWDVHJtWĘ 6]Ħ]0iULD tiszteletére. A barokk stílusú kápolna egy
kaputoronnyal reQGHONH]LNPHO\HQQpJ\V]|JOHWHVNĘVLVDNWDOiOKDWy6]HQWpO\HNHOHWIHOpQp]
Az épület pVDWHWĘpULQWNH]pVLYRQDOiEDQHJ\JD]GDJRQGtV]tWHWWSiUNiQ\K~]yGLN1988-ig, a torony
leomlásáig itt állt egy talapzaton Joachim és Szent Anna NĘV]REUD$KRPORN]DWRQ Mária-monogramos
rokokó címerpajzs látható.
$NiSROQDHOĘWW-ben állított, többször felújított bádogkorpuszos fa feszület áll. (Forrás: wikipedia.hu)

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Képek forrása:panoramio.com, internet

A templom szentélye

.ĘEĘOIDUDJRWWIĘROWiU &RQWL/LSyW$QWDO

%iGRJNRUSXV]RVIDIHV]OHWDIĘKRPORN]DWHOĘWW

Oldal homlokzat

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M2.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

15685

1084

Városrész: Ligettelek

Név:
Cím:

Gimnázium

Adatlap:
M3.

.ĘU|VL&VRPD6iQGRU~W-32.,
Liget utca 39-41., Ónodi utca 12-16.

EOV Y
koordináta:
656600

EOV X
koordináta:
238321

0ĦHPOpN hrsz.: 39182
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW ---

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVLgQNRUPiQ\]DW

Eredeti funkció:

X. kerületi Állami
)ĘJLPQi]LXP

Jelenlegi funkció:

Szent László Gimnázium

eStWWHWĘ:

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

7HUYH]Ę
építészek:

Lechner Ödön és Vágó
József

Építés éve:

1914-15.

Hatályos
védelem:
Védési ügyirat:

PĦHPOpN
--

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:
Bírsági kategória

Berényi Mária
2014.12.
II.

Jelleg,
értékelés:
A
gimnázium
épülete
1914
és
1915
között
épült tervei
alapján, szecessziós VWtOXVEDQ $ .ĘU|VL &VRPD 6iQGRU ~W pV D] ÏQRGL XWFD PHOOHWW K~]yGy NpW
KiURPHPHOHWHV V]iUQ\DW HJ\ tYHV VDURNV]iUQ\ NDSFVROMD |VV]H )|OGV]LQWMpQ HJ\ Q\LWRWW HOĘFVDUQRN
(aula), míg fölötte két emeletnyi magasan a Díszterem található.
$ VDURNV]iUQ\ XGYDU IHOĘOL ROGDOiQ WDOiOKDWy D IĘOpSFVĘKi] $] ÏQRGL-szárny végén az épület már
FVXSiQHJ\HPHOHWHVPtJD.ĘU|VL-V]iUQ\YpJpQD]XGYDUIHOĘOKiURPD]XWFDIURQWIHOĘONpWHPHOHWHs.
Ehhez a szárnyhoz csatlakozik az 1993-ban átadott tornatermi szárny is.
$EHOVĘpVNOVĘWHUHNHWLVNĘWDJROyHOHPHNYDODPLQWPDJ\DURVPRWtYXPRNGtV]tWLN(Forrás:wikipedia.hu)

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

A Szent László Reálgimnázium 1915-ben

)ĘEHMiUDW

Címer a bejárat felett

A gimnázium udvara

A földszinti aula

Ónodi-szárny, I. emelet

(Képek forrása:wikipedia.hu)

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M3.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám: Azonosító:
15686

1091
24477

Városrész: Ligettelek
EOV Y
koordináta:
656368

EOV X
koordináta:
238134

Név.ĘEiQ\DLUNWHPSORP
és ex-OHJHPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH
Cím:

Adatlap:
M4.

Szent László tér

0ĦHPOpNKUV] 39124
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW 39126, 39127, 39123, 39122, 39120/2, 39119, 39115,
39113, 39130, 39129, 39047, 39049/1, 39203/2, 41426, 41431, 38937, 39031/14,
39031/16

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVLgQNRUPiQ\]DW

Eredeti funkció:

Szent László r.k. plébánia
templom

Jelenlegi funkció:

ua.

eStWWHWĘ:

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

Építész:

Lechner Ödön

Építés éve:

1894-1898.

Felújítva:

1974-1994.

Hatályos
PĦHPOpNpVPĦHPOpNL
védelem:
környezet
Védési ügyirat: 1620-24/1951. VKM, 22509/1958. ÉM
120344/1958. MM, 14297/1960. ÉM[-MM], 2411/1991.
KTM Min. 2001/1991. MKM

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:
Bírsági kategória:

Berényi Mária
2014.12.
I.

I

Jelleg, értékelés: A magyaros felfogású, szecessziós épület északnyugat-délkeleti tengelyben áll, és
NOVĘ PHJMHOHQpVpEHQ D QDJ\ KDWV]|JOHWHV KDUDQJWRURQ\ NDS IĘ V]HUHSHW DPHO\ D IĘKRPORN]DW HOĘWW
iOO pV I|OGV]LQWMpQ iUNiGRV HOĘFVDUQRNNi DODNXO +R]]i NpW NDUFV~ YpNRQ\ OpSFVĘWRURQ\ VLPXO D
homlokzat szélein a harangtoronyhoz hasonló, de jóval alacsonyabb kialakítású, kupolás tornyok, a
WHWĘJHULQFHQ SHGLJ D] ~MRQQDQ SyWROW KXV]iUWRURQ\ PDJDVRGLN $ V]HQWpO\ NpW ROGDOiQ N|U DODSUDM]~
tornyok magasodnak. $]pSOHWNOVĘpVEHOVĘUpV]pWNĘIDUDJiVRNmintázott téglák, majolika cserép és
épületdíszek, neoreneszánsz berendezés, szószék és oltárok díszítik. (Forrás: templom.hu)

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

)ĘEHMiUDWLKRPORN]DW

toronyrészlet

Toronyrészlet órával

Bejárat

A Lechner-terv homlokzati rajza

Az új Lechner-V]RERUDWHPSORPHOĘWW

(Képek forrása: internet)

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M4.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

15892

1079

Városrész: Ligettelek

Név:

Galopp versenypálya épületegyüttese
(Kincsem Park)

Cím:

Albertirsai út 2.

Adatlap:
M5.

0ĦHPOpNKUV] 39206/27
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW --Bírság
kategória:
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.

Megnevezés:

EOV Y koordináta:

EOV Y koordináta:

13-22, 29-32. számú istállók
3, 5, 11, 12. számú istálló
V]iP~SiO\DIHOJ\HOĘLKi]
23, 24, 26-28. számú istálló
Galopp versenypálya tribünje
Kincsem Park istállói
Kincsem Park munkáslakásai

655338
655352
655486
655341
655667

239510
239639
239120
239368
239214

655312

239499

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

Új lóversenytér

Jelenlegi funkció:

Kincsem Park Galopp pálya

eStWWHWĘ:

Magyar Lovaregylet

Építész:

A tribünöket Wellisch Andor
tervezte, a szerkezet tervét
Folly Róbert és Janicsek
József készítette.

Építés éve:

1923-25.

Hatályos védelem
Védési ügyirat:

PĦHPOpN
17952-1/1979. OMF
53/2011. (VIII. 25.) NEFMI

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:
Bírsági kategória:

Berényi Mária
2014.12.
I.

Jelleg, értékelés: $] HJ\WWHV OHJMHOHQWġVHEE pSOHWH D WULEQ DPHO\ YDVEHWRQ V]HUNH]HWį D IDODN WpJOiEyO
NpV]OWHN$WHWġNV]HJHFVHOWDFpOV]HUNH]HWįHN$I|OGV]LQWLWHUHNHWSLOOpUHNUHWHUKHOġEROWR]DWRNIHGLN

$]LVWiOOyHJ\WWHV.HUHSHVL~WIHOġOLHOVġpSOHWHLPįKHO\ek, a többinek földszintjén istállók, emeletén lakások
vannak. A 22 db istállóépület többségében a földszint két oldalán van egy-egy istállóhelyiség, a beépített
PDQ]iUGWHWġV N|]pSUpV]HNHQ SHGLJ ODNiVRN WDOiOKDWyN $ KRVV]~ NHVNHQ\ pSOHW I|OGV]LQWMH YpJLJ istálló,
emeletén lakások vannak. Az épületek látszótégla homlokzatúak, fogrovatos párkánnyal.

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

A Galopp-SiO\DWULEQIĘKRPORN]DWD

A tribünépület alsó szintje

Istállóépület, a N|]pSVĘWUDNWXViEDQODNiVRNNDO

Istállóépület

A Kincsem Park jelenleg

A galopp pálya kiszolgáló épületei

A képek forrása: muemlek.hu, Polg. Hivatal

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M5.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám
15915
16080

Azonosító

Városrész:
KeresztúriGĦOĘ

Bírság
kategória:
II
I.

Név:

Schmidl-síremlék
és ex-OHJHPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH
Gries sírbolt

Cím:

Kozma XWFDLL]UDHOLWDWHPHWĘ

1082
24457 (mk.)
11315

Adatlap:
M6.

0ĦHPOpNKUV] 42533
0ĦHPOpNL N|UQ\H]HW 42518/38, 42518/39, 42518/40, 42518/47, 42518/48,
42518/49, 42520/1, 42528/15, 42528/37, 42528/38, 42528/45, 42528/47, 42528/54,
42528/6, 42528/9, 42534, 42536/1, 42536/3, 42536/4, 42544/23, 42544/32, 42546,
42520/2
Megnevezés:
EOV Y koordináta:
EOV Y koordináta:
Schmidl-síremlék
Gries sírbolt

659890
659855

237204
237145

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

síremlék

sírbolt

Jelenlegi funkció:

síremlék

sírbolt

eStWWHWĘ:

Gries-család

Építész:

dr. Schmidl
Miklós
Lajta Béla

Építés éve:

1903

1906-1907.

Lajta Béla

Schmidl-síremlék
Hatályos védelem

PĦHPOpN és ex-lege
PĦHPOpNLN|UQ\H]HW

Védési ügyirat:

1258/1990. OMF
6/2003.(III.18.) NKÖM

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:

Gries sírbolt

Berényi Mária
2014.12.

Jelleg, értékelés:
A Schmidl-síremlék Schmidl Sándor és családja számára készült 1903-ban. Lechner Ödön és Lajta
Béla közös munkája, szecessziós stílusban. A homlokzatát kék mázas, ornamentikát hordozó
NHUiPLiYDOEXUNROWiN$EHOVĘWDNHUiPLDEXUNRODWRQNtYOPiUYiQ\PR]DLNGtV]tWL
Szintén szecessziós stílusban épült a Lajta Béla által megálmodott Griest-sírbolt, amely közvetlenül a
WHPHWĘ IDOD PHOOett áll, QpJ\]HW DODSUDM]~ ERJO\DtYĦ NXSROiYDO IHGHWW VtUpStWPpQ\, belül
mozaikdíszítéssel.

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

A Schmidl-síremlék

A Schmidl-síremlék bejárata

Majolika díszek és borítás

A bejárat felirata: Gries-család

A Gries-sírbolt bejárata

A VtUEROWEHOVĘPR]DLNGtV]tWpVH

A képek forrása: indafoto.hu

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M6.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M6.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

15684

1083
24347

Név:

Oroszlános kút eredeti szoboralakjának töredéke
és az ex-OHJHYpGHWWPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH

Városrész: Népliget

Cím:

Könyves Kálmán körút

EOV Y
koordináta:

0ĦHPOpNKUV] 38442/10

EOV X
koordináta:

Adatlap:
M7.

0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW 38440/39, 38442/11, 38442/3, 38442/4, 38443, 38440/44,
38444, 38458/2, 38461, 38462, 38474, 38475, 38483, 38484, 38492, 38493,
38504, 38505, 38591, 38295, 38298, 38293/69, 38293/15, 38293/70

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

kútház

Jelenlegi funkció:

romos

eStWWHWĘ
Szobrász:

Kesselik Fidél

Építés éve:

1805.

Hatályos védelem

PĦHPOpN
PĦHPOpNLN|UQ\H]HW
1620-24/1951. VKM,
2509/1958. ÉM,
120344/1958. MM

Védési ügyirat:

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:
Bírsági kategória:

Berényi Mária
2014.12.
III.

Jelleg, értékelés: Klasszicista, kĘEĘONpV]OWGtV]N~WeOHWQDJ\ViJ~QiOQDJ\REEQĘLV]RERUNRURQi]]D
.pWOpSFVĘVDODS]DWIHOHWWKiURPV]LQWUHWDJROyGLND]DOVyW|PENpWROGDOiQWDOiOKDWyNDYiMDWROWROGDO~
PHGHQFpN $ N|]pSVĘ V]LQWHW VDURNSLODV]WHUHN WDJROMiN .pWROGDOW |QW|WWYDV RURV]OiQIHMHV Yt]N|SĘN
vannak. A négy oldalon levélkoszorús medaillonok. A zárópárkány frízét vájatsor hangsúlyozza. Kígyóra
WDSRVy V]iUQ\DV QĘDODN MREE NH]pYHO YHVV]ĘQ\DOiEUD WiPDV]NRGLN Eredetileg 1802-1805 között a
Terézvárosi templomnál állt. (Újrafaragott másolata ma is ott áll.) 1896-ban szállították ide.

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Az újrafaragott szobor a régi-új helyén.

Korabeli kép a megsérült szobor helyén empire
vázával.

A szobortöredék mai állapotában

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

16150

Név:

11579
13431
Cím:

Városrész:

Népliget pVD]LWWOpYĘYt]PĦYt]WRURQ\
eStWĘN6SRUWNOXEOHOiWypSOHW
pVPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH

Adatlap:

Népliget

Történeti kert hrsz.: 38440/53, 38440/54, 38442/14, 38442/3,
38442/11, 38442/15, 38440/46, 38440/39, 38440/38, 38442/7,
38442/12, 38442/13
0ĦHPOpNL N|UQ\H]HW 38440/23, 38440/25, 38440/27, 38440/40,
38440/52, 38440/46, 38440/57, 38440/58, 38440/59, 38440/60,
38440/63, 38440/64, 38440/65

Népliget

M8.

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVLgQNRUPiQ\]DW

Eredeti funkció:

közpark

Jelenlegi
funkció:
eStWWHWĘ:

közpark

Kertépítész:

Ilsemann Keresztély, a
IĘYiURVIĘNHUWpV]H

Építés éve:

1893-96.

Hatályos
védelem
Védési ügyirat:
Bírság kategória

PĦHPOpNW|UWpQHWLNHUW és
PĦHPOpNLN|UQ\H]HW
14/2005. (IV. 5.) NKÖM
I.

38442/10,
38442/9,
38440/51,
38440/61,

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:

Berényi Mária
2014.12.

Jelleg, értékelés: $ 1pSOLJHW PLQW W|UWpQHWL NHUW OHJMHOHQWĘVHEE pUWpNH D W|EE NRUV]DN NHUWpStWpV]HWL
MHOOHJ]HWHVVpJHLWPDJiQYLVHOĘQ|YpQ\iOORPiQ\PHO\QHNUpV]OHWHVQ|YpQ\WiEOiQNpQWLOHtUiViWDNHUWpV]HWL
szakvélemény tartalmazza.
$ 1pSOLJHWEHQ V]iPRV N|]WpUL DONRWiV WDOiOKDWy (]HN HJ\ UpV]H D IĘYiURV EHOVĘEE YiURVUpV]HLEĘO OHWW
iWKHO\H]YHPiVRND]LWWOpYĘNHUWpV]HWLpVpStWpV]HWLWHUHNEHNpV]OWHN
$1pSOLJHWWHUOHWpQD]ÏOLJHWEHQiOOD1pSOLJHWLYt]PĦpVYt]WRUQ\D  DPlanetárium (1977), a Jurta
V]tQKi]   D YROW 1DJ\YHQGpJOĘ     D .HPpQ\ +HQULN %iEV]tQKi] pV D )ĘNHUW
WHOHSKHO\H   KUV]   YDODPLQW D] eStWĘN 6& 6SRUWWHOHS -37) (hrsz.:38442/6). Az
ÒMOLJHWEHQD](OHNWURPRV0ĦYHNpSletei (1948-65), az FTC sporttelepe (1955) (38/440/54) és a Népligeti
Sportcsarnok (38440/52) található.
0ĦHPOpNLpUWpNHWDYt]PĦpVDYt]WRURQ\YDODPLQWD]eStWĘN6SRUWWHOHSNpSYLVHO (Forrás:muemlekem.hu)

Földhivatali térkép

Légifotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
Bírság
kategória:
I.
I.

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

9t]PĦ
Víztorony

16179
16180

38442/11
38442/11

EOV Y és X
koordináta:
654556, 237186
654566, 237183

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

Yt]NLYpWHOLPĦYt]WRURQQ\DO

Jelenlegi
funkció:

üzemen kívül

eStWWHWĘ:

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

Építész:

Kájinger Mihály

Építés éve:

1892-93.

Jelleg, értékelés: $ 1pSOLJHWL Yt]PĦ D Yt]WRURQ\EyO D JpSKi]EyO pV D] DNQDN~WEyO iOO A 35 m magas
Yt]WRURQ\ D 1pSOLJHW pV D N|UQ\pNpQ pSOW WLV]WYLVHOĘWHOHS LYyYt]HOOiWiViW V]ROJiOWD $] -es években
történt az üzemen kívül helyezése. A téglaburkolatos víztorony három szintre tagolódik. A hengeres
víztartályt hat pillér tartja, amelyek a I|OGV]LQWKHQJHUHVW|PHJpEĘOHPHONHGQHNNL$I|OGV]LQWIHOHWWWHUDV]
WDOiOKDWy W|P|U PHOOYpGGHO $ SLOOpUHN N|]|WW OpYĘ OpSFVĘKi] IDOD |W V]DNDV]RQ tYHV $ WpJODSLOOpUHNHW D
PHOOYpGQpODN|]pSV]LQWQpOpVDOH]iUiVXNQiODWDUWiO\DODWWNĘEXUNRODWYpGL A pillérek közötti fülkéket fölül
NĘNRQ]ROUyOLQGtWRWWWpJODtYHNKLGDOMiNiW$WDUWiO\IDOiQKDWWpJODNHUHWH]pVĦN|UDEODNYDQDN~SDODN~WHWĘ
SDODIHGpVĦ$WRURQ\GpOLROGDOiQDKRODJpSKi]FVDWODNR]LND]tYHVIONHKHO\HWWVtNIDOYDQ
A gépház egyemeletes, téglány alaprajzú, hosszabb oldalain 3-3 tengellyel, rövid déli homlokzatán 2-2
YDNDEODNNDO .RQW\ROW SDODERUtWiV~ Q\HUHJWHWĘ IHGL PHO\QHN IDO HOp OHQ\~Oy iUQ\pNViYMD KHO\HWWHVtWL D
IĘSiUNiQ\W $ OiED]DWL ViY IHOHWW SiUNiQ\ IXW N|UEe, az emeleti ablakok szélesen vakolt osztópárkányon
nyugszanak. E párkányt, a földszinti ablaktengelyeket elválasztó armírozott lizénák támasztják alá, az
épület sarkai is armírozottak. A fal téglaburkolatos, a nyílások szegmentíves záródásúak. A profilált kereten
W~O D] HPHOHWL DEODNRNDW WpJODtYHN LV KDQJV~O\R]]iN $] pSOHW EHMiUDWD D NHOHWL KRPORN]DW N|]pSVĘ
WHQJHO\pEHQ YDQ $] LJpQ\HV UpV]OHWNpS]pVĦ MHOOHJ]HWHV WpJODDUFKLWHNW~UiM~ pSOHWFVRSRUW D] hOOĘL ~W
mentén a városkép meghatározó eleme. (Forrás:muemlekem.hu)

A víztorony

$Yt]PĦJpSKi]

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
Bírság
kategória:
I.

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

eStWĘN6SRUWNOXE

16181

38442/12

EOV Y és X
koordináta:
654968, 237000

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

iskolai sporttelep tribünje

Jelenlegi funkció:

labdarugó stadion tribünje

eStWWHWĘ:

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

6]HUNH]HWWHUYH]Ę Simkovics Lajos
Építés éve:
1932-37.
Jelleg, értékelés: $] eStWġN 6& 6SRUWWHOHSH D 9DMGD 3pWHU X D N|UYDV~W pV D 5lGH Károly sétány által

N|]UH]iUW WHUOHWHQ WDOiOKDWy $ VSRUWSiO\D N|UO YDVEHWRQ WiPIDODNNDO pV OpSFVġNNHO HOOiWRWW W|OWpVEġO
NLDODNtWRWW OHOiWy K~]yGLN $ SiO\iW D WULEQ IHOġOL NpW VDUNRQ OpYġ YDVEHWRQ KLGDN DODWW OHKHW PHJN|]HOtWHQL
(]HN NOVġ ROGDOiQ IHUGpQ UiFVR]RWW YDVNDSXN YDQQDN $ WULEQ YDVEHWRQ V]HUNH]HWį pStWPpQ\ OHQGOHWHVHQ
HOġUHQ\~OyWHWHMpWQpJ\DFpOWiPDV]UDpVDKiWVyYDVEHWRQIDOUDWHUKHOġDFpOUiFVRVWDUWyNKRUGR]]iN.pWROGDOW
KDQJV~O\RV OpSFVġKi]DN KHO\H]NHGQHN HO DPHO\HN YHJH]HWW IpON|UtYHNNHO ]iUyGQDN (]HNKH] IpOQ\HUHJWHWġV
I|OGV]LQWHV pSOHWV]iUQ\DN NDSFVROyGQDN $ EHMiUDWL KRPORN]DW QpJ\V]LQWHV .|]pSHQ NġEXUNRODWRV SLOOpUHN
NHUHWH]LND]|WQ\tOiVWIHOHWWNHJ\V]HUįNġSiUNiQ\K~]yGLN$OpSFVġKi]DNEHMiUDWDLKDVRQOyDQNHUHWH]HWtek.
$] HOVġ pV PiVRGLN HPHOHW DEODNDL QpJ\]HWKH] KDVRQOyDN $ PiVRGLN HPHOHWHQ HUHGHWLOHJ D] pSOHW
WHQJHO\pEHQ HJ\ N|QQ\HG IpPV]HUNH]HWį HUNpO\ YROW ~MDEEDQ D WHOMHV KRPORN]DWRQ pSOHWUH DSSOLNiOW
DFpOV]HUNH]HWį ID PHOOYpGHV IpOWHWġYHO IHGHWW ORJJLD K~]yGLN $ KDUPDGLN HPHOHWHQ IHNYġ WpJOiQ\ DEODNRN
YDQQDN$SiO\DIHOġODOHOiWyWDNpWROGDOiQHOKHO\H]HWWOpSFVġNDURNRQOHKHWPHJN|]HOtWHQLDPHO\HNDODWWD
NLDODNtWRWW KHO\LVpJHN ViYDEODNDL D OpSFVġ YRQDOiYDO SiUKX]DPRVDQ OH YDQQDN Q\HVYH $ WULEQ|Q HJ\V]HUį
IpON|UtYYHO ]iUyGy FVġNRUOiWRNDW DONDOPD]WDN $ WULEQ IHOVġ YpJpW D OpSFVġKi]DN YRQDOiEDQ ~MDEEDQ
lefalazták.
$ VSRUWWHOHS HJ\V]HUį GH PRQXPHQWiOLV NDSXpStWPpQ\H YDVEHWRQ IDO~ ]iUySiUNiQ\D EHWRQOHPH]EġO
kialakított. A kapuszárnyak itt is ferdpQ UiFVR]RWW ]iUWV]HOYpQ\EġO NpV]OWHN $] pSOHW D KDUPLQFDV pYHN
PRGHUQpStWpV]HWpQHNNLHPHONHGġDONRWiVD

A tribün a környezetével
A képek forrása: Goggle Earth.hu

A tribün bejárati oldala

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M8.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M8.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

16194

Név:

11742
13432
Cím:

Városrész:
Óhegy

Cserkesz utca zsinagóga, Hitközségi székház
és lakóház együttese
pVPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH

Adatlap:

M9.

Cserkesz utca 7.

0ĦHPOpN hrsz.: 41510/7
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW 41783, 41510/8, 41529, 41530/2, 41531, 41636/2, 41537

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

eStWWHWĘ:

zsinagóga, hitközségi
székház és lakóház
keresztény templom
(Mindenki Temploma
Gyülekezet), Emberbarát
Alapítvány Alkohol- és
Drogrehabilitációs Intézete
NĘEiQ\DLQHROyJKLWN|]VpJ

Építész:
.LYLWHOH]Ę

Schöntheil Richárd
Sorg Antal

Építés éve:

1909-12.

Hatályos
védelem
Védési ügyirat:
Bírság kategória

PĦHPOpNés
PĦHPOpNLN|UQ\H]HWe

Bírság kategória:

Jelenlegi
funkció:

I.
I.

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:

Berényi Mária
2014.12.

Megnevezés:

Azonosító:

zsinagóga
hitközségi székház és lakóház

16185
16188

Helyrajzi
szám:
41510/7
41510/7

1/2006. (I. 13.) NKÖM

I.
EOV Y és X
koordináta:
656269, 237449
656274, 237493

Jelleg, értékelés: A keleties-V]HFHVV]LyVVWtOXV~FHQWUiOLVHOUHQGH]pVĦpSOHWYLV]RQ\ODJMyiOODSRWEDQPDUDGW
IHQQ$]pSOHWHWpVDNHUtWpVWNHPpQ\PpV]NĘEĘOIDUDJRWWkváderkövek burkolják. A keleti homlokzat sarkaiban
NLVPpUHWĦ WRUQ\RN iOOQDN D Q\ROFV]|JOHWĦ EHOVĘ WHUHW SHGLJ kupola fedi, alatta öntöttvas oszlopok tartják a
körbefutó karzatot. $]pSOHWKH]LPDWHUHPHOĘFVDUQRNRNUDNWiUDNYDODPLQWD rabbi és a kántor külön terme
csatlakozik. A majdnem eredeti állapotában fennmaradt. A védett épületet 1964-EHQ HODGWiN tJ\ PĦN|G|WW LWW
múzeum, színház, majd az MTV raktára, míg a rendszerváltás környékén egy keresztyén egyház vásárolta meg,
a hozzá kapcsolódó épületben az Emberbarát Alapítvány Alkohol- pV 'URJUHKDELOLWiFLyV ,QWp]HWH PĦN|GLN
(Forrás:muemlekem.hu, wikipedia.hu)

Földhivatali térkép

Légifotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

A zsinagóga épület homlokzata

Az épületegyüttes légi fotója
A képek forrása: Goggle Earth.hu

A hitközségi székház és lakóház

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M9.

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

15681

1079
24450

Városrész: Óhegy
EOV Y
koordináta:
656785

EOV X
koordináta:
237679

Név:

Kúria és a
Kúria ex-OHJHYpGHWWPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH

Cím:

Halom utca 42.

Adatlap:
M10.

0ĦHPOpNKUV] 41446
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW hrsz.: 41405/2, 41406/1, 41407, 41408/1, 41408/2, 41409,
41411, 41427, 41438/3, 41438/4, 41438/5, 41438/6, 41438/7, 41438/8, 41438/9,
41447, 41448, 41449, 41450/1, 41451/2, 41451/3, 41451/5, 41452, 41453/1,
41459, 41460/10, 41460/11, 41460/19, 41460/2, 41460/21,

Tulajdonviszony:

Budapest X. kerületi
Önkormányzat

Eredeti funkció:

Havas József, majd Dreher
Antal villája

Jelenlegi funkció:

üres épület

eStWWHWĘ:
%ĘYtWHWWH

Havas József városi tanácsos
Dreher József sörgyáros

THUYH]Ę
%ĘYtWpV

Hild József (?) – 1843-39.
Feszl Frigyes – 1872.
Hubert József – 1907.

Hatályos
védelem:
Védési ügyirat:

PĦHPOpNpV
ex-OHJHPĦHPOpNLN|UQ\H]HW
22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:
Bírsági kategória:

Berényi Mária
2014.12. hó
III.

Jelleg, értékelés: Klasszicista stílusban épített villaépület, itáliai példák nyomán. 1872-ben az épületet

ROGDOLUiQ\EDQ NLEĘYtWHWWpN D IĘKRPORN]DW tJ\ NpW-NpW DEODNNDO EĘYOW PLQGNpW YpJpQ $] pStWpV] LWW V]HPPHO
OiWKDWyDQ DONDOPD]NRGRWW D UpJL pSOHW VWtOXViKR] D] pSOHWUH QHP NHUOWHN Ui D )HV]OUH MHOOHP]Ę URPDQWLNXV
részletek. 1907-ben Hubert József tervei alapján a hátsó homlokzathoz toldottak egy kiugró, kétszintes részt. Ez a
két átalakítás a ház méreteit megnövelte, de hatását, klasszicista stílusát nem változtatta meg. Korábbi parkja a
mai Csajkovszkij-park volt. (Forrás: fovarosi.blog.hu, muemlekem.hu)

Földhivatali alaptérkép

Ortofotó

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

(A kép forrása: 0ĦHPOpNYpGHOHP 1983/3.)

Feszl Terve 1872-EĘO (Forrás: fovarosi.blog.hu)

A hiWVyNpWV]LQWHVEĘYtWPpQ\(Forrás: muemlekem.hu)

Bejárat HOĘWHWĘMH (Forrás: muemlekem.hu)

A Dreher Sörgyár és villa korabeli rajzon

9LOODEHOVĘ

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M10.

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

16206

Név:

12014
13433

Sörgyári együttes
pVPĦHPOpNLN|UQ\H]HWH

Adatlap:

M11.

Cím: Halom utca - Martinovics tér - Kápolna utca - Kápolna tér - Ihász utca (OĘGN|]- Ászok utca által határolt terület

Városrész: Óhegy

0ĦHPOpN hrsz.: 41446, 41447, 41448
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW 41449

Tulajdonviszony:

.ĘEiQ\DLgQNRUPiQ\]DW

Eredeti funkció:
Jelenlegi
funkció:

'UHKHU$QWDO6HUIĘ]GpL5W

eStWWHWĘ:

'UHKHU$QWDO6HUIĘ]GpL5W

Építészek

Feszl Frigyes
Hubert és Móry Építésziroda
Obrist Vilmos
1863-1918.

vegyes és használaton kívül

Építés éve:
Hatályos
védelem
Védési ügyirat:
Bírság kategória

PĦHPOpNés
PĦHPOpNLN|UQ\H]HWe

Bírság kategória:
I.
I.

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:

Berényi Mária
2014.12.

Megnevezés:

Azonosító:

épületek
kert

16191
16188

Helyrajzi
szám:
41446
41447

11/2006.(V.9.)NKÖM

I.
EOV Y és X
koordináta:
656818, 237809
--

Jelleg, értékelés: .ġEiQ\D HJ\LN OHJUpJHEEL V|UJ\iUiW D  V]i]DGEDQ %pFVEġO KD]iQNED WHOHSOW $QWRQ
'UHKHU D NRUiEEDQ LWW PįN|Gġ 3HUOPXWWHU-féle sörgyár megvásárlása után, a magyarországi sörgyártás
legnagyobb üzemévé fejlesztette. A gyár épületeit 1863-tól 1884-ig Feszl Frigyes, 1884-WġO  N|UOLJ D
Hubert és Móry építésziroda tervezte. Az épületek kivitelezését a korszak legigényesebb építési vállalkozói
YpJH]WpN$]HOVġYLOiJKiERU~XWiQPiUFVRNROiGpJ\iUWiVVDOpVNRQ\DNJ\iUWiVVDOLVIRJODONR]yV|UJ\iU%XGDSHVW
W|EELV|UJ\iUiWLVPDJiEDROYDV]WRWWD(QQHND]LGġV]DNQDND]pStWpVLPXQNiODWDLW2EULVW9LOPRVWHUYHLDODSMiQ
végezték. A telep terüOHWpQD]HOġWWLLGġV]DNEyOKXV]RQKDWGDUDELJpQ\HVNLDODNtWiV~pSOHWPDUDGWIHQQD
mai napig. Ezeket egészíti ki a Dreher- és Havas-villa egykori parkja és a terület alatt húzódó többszintes,
PpV]NġEHYiMWSLQFHUHQGV]HU(Forrás:muemlekem.hu)

Földhivatali térkép

Légifotó

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

$V|UJ\iUWpUNpSHDPĦHPOpNLYpGHWWVpJĦpSOHWHNIHOWQWHWpVpYHOpVHJ\NRULIXQNFLyLNNDO

7LV]WYLVHOĘODNiVRN - Halom utca

$NRUDEHOLHUĘWHOHSpSOHWH

Ihász utcai épület

Lakóépület az Ihász utca - (OĘGN|]VDUNiQ

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

A hatkéményes malátaszárító

Istállóépület udvari szárny
A képek forrása: memlekem.hu, maps.google.hu

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

1918. évi térképrészlet a Dreher-féle Sörgyárról – $PĦHPOpNLYpGHWWVpJpUĘOV]yOyMRJV]DEiO\DODSMiQDWpUNpSHQIHOWQWHWHWWpSOHWHNN|]OPDLV
PHJOpYĘHNiOOQDNPĦHPOpNLYpGHWWVpJDODWW

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M11.

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

16328

Név:

13273
18445

Városrész:
/DSRVGĦOĘ

Cím:

0È9eV]DNL-iUPĦMDYtWyWHOHS
pVPĦHPOpNLN|UQ\H]HWe

Adatlap:

M12.

.ĘEiQ\DL~W

0ĦHPOpN hrsz.:
38920
0ĦHPOpNLN|UQ\H]HW 38920

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

0È9eV]DNL)ĘPĦKHO\

Jelenlegi
funkció:
eStWWHWĘ:

0È9eV]DNL-iUPĦMDYtWy

7HUYH]Ę
Építés éve:

1875-WĘO

Hatályos
védelem
Védési ügyirat:
Bírság kategória

PĦHPOpNés
PĦHPOpNLN|UQ\H]HW
53/2014. (IX.14.) NEFMI.
I.

$GDWIHOYHYĘQHYH:
Adatfelvétel ideje:

Berényi Mária
2014.12.

Jelleg, értékelés:
$ 0È9 )ĘPĦKHO\pW HJ\ NRUiEEL gyár épületeinek felhasználásával 1869–1870 hozták
létre. 1875-WĘO NH]GĘG|WWPHJDPĦKHO\V]LV]WHPDWLNXV NLpStWpVHpSOĘUDNWiUDNLURGiN között 1886-ban készült
el a PR]GRQ\MDYtWyPĦKHO\DPLWDN|]WXGDW építéstechnikai színvonalát elismerve, Eiffel-csarnoknak nevez.
A hatalmas csarnok felavatása óta elismerések tárgya, s csodával határos módon szinte sértetlenül vészelte át
az elmúlt 125 évet. Az 1900-as évek elejére teljesen felépült az akkor már, illetékességi köre miatt, Északi
)ĘPĦKHO\QHNQHYH]HWWHJ\WWHV A második világháborúban egyes UpV]HLHOSXV]WXOWDNDURPEDGĘOW régi csarnok
helyén 1959–1962-ben emeltek impozáns újat, elegáns irodaépülettel.
$WHUOHWHQiOODPDJ\DUPĦYHOĘGpVW|UWpQHWEHQ fontos szerepet játszó Törekvés Egyesület 1920 körül újjáépült
székháza, amely, kulturális szerepe mellett, városképileg és építészetileg is fontos emlék. Az együttes
IRQWRVViJiW LV MHO]Ę KDtalmas óvóhely az egyetlen ilyen formájú, típusú építmény Budapesten, de országos
viszonylatban is ritkaságnak számító, hidegháborús mementó. (Forrás: forsterkozpont.hu)

Földhivatali térkép

Légifotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
Bírság
kategória:
I.

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

Anyaggazdálkodási osztály II. raktár
(1. szám)

17502

38920

EOV Y és X
koordináta:
655297, 237856

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:
Jelenlegi
funkció:
eStWWHWĘ:
Építész:
Építés éve:
Jelleg, értékelés: Egyemeletes,1910-ben épült raktár- és irodaépület, Q\HUHJWHWĘYHO D NRU LSDUL pStWpV]HWpUH
MHOOHP]Ę eklektikus stílusjegyekkel és téglatagozatokkal. A vasbeton építészet egyik legkorábbi magyarországi
példája. Állapota viszonylag jó.(Forrás: BFVT Kft. KSZT)
Bírság
Megnevezés:
Azonosító:
Helyrajzi szám:
EOV Y és X
kategória:
koordináta:
I.
XII. Villamosmozdony és gépjavító
17503
38920
655079, 238017
osztály - (Eiffel) csarnok (23. szám)

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:

mozdonyjavító csarnok

Jelenlegi funkció:
eStWWHWĘ:

MÁV

6]HUNH]HWWHUYH]Ę Feketeházy János
Építés éve:

1886.

Jelleg, értékelés: $ -iUPĦMDYtWy OHJMHOOHJ]HWHVHEE üzemcsarnoka tHUYH]ĘMH D] (LIIHO-iroda volt munkatársa: az épületet tévesen emiatt nevezik Eiffel-csarnoknak. $] |WKDMyV FVDUQRN KiURP IĘKDMyMD közül a
N|]pSVĘ DODFVRQ\DEE D NpW V]pOVĘQpO iP D YpJKRPORN]DWRNRQ UL]DOLWV]HUĦHQ D]RN HOp XJULN A hajók
WHWĘJHULQFpQ YHJ IHOOYLOiJtWyN IXWQDN végig, a véghomlokzatokon három-három nagy, szegmensívvel
záródó ablak van. $] pSOHW IĘ W|PHJpKH] PLQGNpW ROGDORQ D] HOĘEELHNQpO NLVHEE IpOQ\HUHJWHWĘV
mellékhajók FVDWODNR]QDN 7pUOHIHGĘ V]HUNH]HWHL IHOO HJ\HQHV DOXO NRViUtYHV UiFVRV WDUWyN DPHO\HNKH]
szintén rácsos szelemenek csatlakoznak.

A csarnok korabeli metszete

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
Bírság
kategória:
I.

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

IV. számú személy- és teherforgalmi
kapu, könyvtár (32. szám)

17506

38920

EOV Y és X
koordináta:
654820, 238157

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:
Jelenlegi funkció:
eStWWHWĘ:
THUYH]Ę
Építés éve:
Jelleg, értékelés: .RUDLPRGHUQYDVEHWRQV]HUNH]HWĦEHMiUDWLpSOHW

Bírság
kategória:
I.

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

igazgatósági fejépület (41. szám)

17507

38920

EOV Y és X
koordináta:
654805, 237993

Tulajdonviszony:

Jelenlegi funkció:

LURGDKi]RUYRVLUHQGHOĘ
|OW|]Ę
ua.

eStWWHWĘ:

MÁV

Eredeti funkció:

7HUYH]Ę
Építés éve:
Jelleg, értékelés: A QpJ\V]LQWHV ODSRVWHWĘV YDVEHWRQV]HUNH]HWĦ IHMpSOHWEHQ PĦN|G|WW D -iUPĦMDYtWy
igazgatósága, egy 800 személyes fekete-IHKpU |OW|]Ę D] ]HPRUYRVL pV D IRJRUYRVL UHQGHOĘ $] pSOHW
nyugodt formálású, egymásba PHWV]ĘKDViERNEyO|VV]HWHWWW|PHJHD.ĘEiQ\DL úttal párhuzamosan nyúlik
el. A téglaburkolatú, négyzetes kiosztású, O\XNDEODNRNNDO WDJROW IĘ W|PHJEĘO NLXJUy YDNROW HOWpUĘ
nyíláskiosztású szekció jellegzetes „V” alakú YDVEHWRQ WDUWyNRQ Q\XJV]LN DPHO\HN D EHMiUDW HOĘWW árkádot
NpSH]QHND.ĘEiQ\DL~WIHOp .(Forrás: BFVT Kft. KSZT)

$.ĘEiQ\DL~WLKRPORN]DW

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
Bírság
kategória:
I.

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

Technológiai (volt V. osztály)
irodaépülete (43 sz.)

17510

38920

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

7|UHNYpV0ĦYHOĘGpVL.|]SRQW 
szám)

17511

38920

EOV Y és X
koordináta:
655185, 237893

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:
Jelenlegi funkció:
eStWWHWĘ:
7HUYH]Ę
Építés éve:
Jelleg, értékelés:
Bírság
kategória:
I.

EOV Y és X
koordináta:
654607, 238158

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:
Jelenlegi funkció:
eStWWHWĘ:

7|UHNYpV'DOpVgQNpS]Ę
Egylet
7|UHNYpV0ĦYHOĘGpVL
Központ

7HUYH]Ę
Építés éve:

1912-15.

Jelleg, értékelés: A régi kantinépület átalakításra - a tagok áldozatvállalásával, téglajegyek vásárlásával - ,

iWpStWpVUHEĘYtWpVUHNHUOWiOODQGypVYpJOHJHVRWWKRQWEL]WRVtWYDD]HJ\OHWV]iPiUD$]pSOHWDPDLYDOD]RQRV.
A mozi 1922-ben kezdte meg vetítéseit.
Bírság
Megnevezés:
Azonosító:
Helyrajzi szám:
EOV Y és X
kategória:
koordináta:
I.
BGA óvóhely (89. sz.)
17512
38920
654943, 238145

Tulajdonviszony:
Eredeti funkció:
Jelenlegi funkció:
eStWWHWĘ:
7HUYH]Ę
Építés éve:
Jelleg, értékelés:

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

Törzsszám

Azonosító

16345

Név:

.ĘEiQ\DL9t]PĦWHOHS

Adatlap:

17593

Városrész:
Óhegy

M13.
Cím:

Ihász utca 29.

0ĦHPOpNhrsz.:

41453/1

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVL9t]PĦYHN

Eredeti funkció:

vízmedence

Jelenlegi
funkció:
eStWWHWĘ:

vízmedence

7HUYH]Ę

William Lindley angol mérnök
Zielinszky Szilárd

Építés éve:

1869-71.
1899-1903.

Hatályos
védelem
Védési ügyirat:
Bírság kategória

PĦHPOpN

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

24/2012. (IX.14.) EMMI.
I.

$GDWIHOYHYĘ
neve:
Adatfelvétel
ideje:

Berényi Mária
2014.12.

Jelleg, értékelés: $] HOVĘ SHVWL Yt]PĦ –71 között épült tárolójának két, egyenként 11 000 m³-es
medencéje a mai napig kifogástalanul üzemel. Az 1903-ban emelt lakóház, gépház, kazánház és a
Yt]PĦWHOHSHJpV]HpStWpV]HWLLSDUW|UWpQHWLNpS]Ę- pVLSDUPĦYpV]HWLpUWpN.

Földhivatali térkép

Légifotó

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
Bírság
kategória:
I.

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

vízmedence

19111

41453/1

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

lakóház

19112

41453/1

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVL9t]PĦYHN

Eredeti funkció:

vízmedence

Jelenlegi
funkció:

vízmedence

eStWWHWĘ:

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

Építész:

William Lindley angol mérnök

Építés éve:

1869-71.

EOV Y és X
koordináta:
657124, 237705

Jelleg, értékelés:
A hatalmas csarnokok oszlopaikkal, téglaboltozatos
födémjükkel háromhajós templom hatását keltik. Olasz
NĘPĦYHVHN VHJtWVpJpYHO pV LUiQ\tWiViYDO RO\DQ My
PLQĘVpJEHQ NpV]OW KRJ\ D PDL QDSLJ kifogástalanul
üzemel. A medence falai majd másfél méter vastagok
és a hajdani mesterek olyan kiválóan építették meg a
szerkezetet, hogy egyik oldalról sem szivároghat be a
talajból víz. A téglafalakat semmilyen módon nem
impregnálják vagy kezelik, még a medence
tisztításakor sem, éppen ezért a tiszta ivóvíz valóban
WLV]WD V]HQQ\H]ĘGpVPHQWHV PDUDG D Yt]PĦ
létesítményben.

Bírság
kategória:
I.

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVL9t]PĦYHN

Eredeti funkció:

lakóépület

Jelenlegi funkció:

lakóépület

eStWWHWĘ:

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

THUYH]Ę

Zielinszky Szilárd

Építés éve:

1903.

Jelleg, értékelés: Téglaarchitekturás, három tengelyes, egyemeletes lakóépület.

EOV Y és X
koordináta:
657156, 237669

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
Bírság
kategória:

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

I.

gép- és kazánház

19113

41453/1

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVL9t]PĦYHN

Eredeti funkció:

gép- és kazánház

Jelenlegi funkció:

gép- és kazánház

EOV Y és X
koordináta:
657101, 237621

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

eStWWHWĘ:
THUYH]Ę

Zielinszky Szilárd

Építés éve:

1903.

Jelleg, értékelés: Téglarchitekturás, földszintes üzemi épület.

Bírság
kategória:

Megnevezés:

Azonosító:

Helyrajzi szám:

I.

vízmedence

19114

41453/1

Tulajdonviszony:

)ĘYiURVL9t]PĦYHN

Eredeti funkció:

vízmedence

Jelenlegi funkció:

vízmedence

eStWWHWĘ:

%XGDSHVW6]pNHVIĘYiURV

Építész:
William Lindley angol mérnök
Építés éve:
1869-71.

.RUDEHOLIRWyND]pStWpVLGĘV]DNiEDQEDOROGDORQDPDLEHOVĘ

EOV Y és X
koordináta:
657059, 237641

%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\D
mĦHPOpNLIĘYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

M13.

MEMLÉKI TOPOGRÁFIA

Budapest X. kerület

Utca, házszám

Korponai utca, Liget tér

Helyrajzi szám
Tömb
Megnevezés
Küls

38925/3
Kbánya-alsó vasútállomás
A töltésen futó ceglédi vasútvonal Kbánya-alsó megállója a Kbányai út feletti
vasúti híd mellett található. A felvételi épület a töltés keleti oldala eltt áll, az
acélszerkezet tetvel ellátott, 200 m hosszú peron túlnyúlik a hídon. A lapostets,
travertin burkolatos felvételi épület három kubusból áll. A középs részben széles vb.
eltet alatt hármas bejárat vezet a két szint belmagasságú csarnokba, amelyet az
eltet felett öt nagy ablak világít meg. Az épületrészhez jobbról egy traktussal
hátrébb csatlakozik egy kissé alacsonyabb, emeletes épületrész, emeletén
körablakokkal. A két rész találkozásánál óratorony emelkedik. A tér felé három
részes üzletportállal, illetve ablakokkal megnyitott, földszintes bal oldali épületszárny
kis eltéréssel f tömeg bejáratához képest kissé elrelép.
A pénztárcsarnok impozáns bels tere kazettás mennyezet. Az épület eredeti
padlóburkolatai és nyílászáró szerkezetei jelents részben megmaradtak. A
csarnokból a töltés túloldalára, azaz a Pongrác útra aluljáró vezet, amelybl feljárat
indul a peronhoz.
1940/1941
Ferkai 2001, 303
M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
vitéz Kamarásy Jen
Memlék
MÁV Tervtár:
- tervsorozat 1:100, 1:50, 1940/1941 (vitéz Kamarásy Jen)
- átalakítások (perontet meghosszabbítása: 1967/1968, csapadékelvezetési
rendszer: 1988/1990, kazánház: 1992,
- új állomásfnoki iroda csatlakoztatása a felvételi épület északi sarkához:
1964/1965
- 3. és 4. vágány építése, tanulmányterv - 1985
Magyar Építmvészet 1941, 188-190.
Ferkai 2001, 313.
A ceglédi vasútvonal 1939-ben megkezdett felemelése során, nyilvános tervpályázat
gyzteseként tervezte Kamarásy Jen. 1941-ben adták át.
Bazsó Gábor, 1998

Bels

Jellemz datálás
Datálás forrása
Építtet
Tervez
Javasolt védelem
Bibliográfia

Történet
Felvev neve,
dátum

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
mĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
0ī(0/e.(.e60ī(0/e.,.g51<(=(7(.É77(.,17ĝ7e5.e3(

Urbanitás 7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH






















































)ĝ9É526, VÉDELEM
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
+$7É/<26)ĝ9É526,5(1'(/(7
 9 )ĞY.J\UHQGHOHW


%XGDSHVWIĞYiURVpStWpV]HWL|U|NVpJpQHNIĞYiURVLKHO\LYpGHOPpUĞO

%XGDSHVW)ĞYiURV.|]J\ĬOpVHD]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĞOV]yOy
pYL /;;9,,, W|UYpQ\     EHNH]GpVpEHQ pV D     EHNH]GpV  SRQWMiEDQ NDSRWW
IHOKDWDOPD]iV DODSMiQ pV D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiViUyO pV YpGHOPpUĞO V]yOy  pYL
/;;9,,,W|UYpQ\$iEDQPHJKDWiUR]RWWIHODGDWN|UpEHQHOMiUYDDN|YHWNH]ĞNHWUHQGHOL
HO
1. Általános rendelkezések

1. §   ( UHQGHOHW FpOMD D %XGDSHVW IĞYiURV YiURVNpSH pV W|UWpQHOPH V]HPSRQWMiEyO
PHJKDWiUR]y pStWpV]HWL |U|NVpJ NLHPHONHGĞ pUWpNĬ HOHPHLQHN YpGHOPH MHOOHJ]HWHV
NDUDNWHUpQHNDM|YĞQHP]HGpNHNV]iPiUDW|UWpQĞPHJyYiVD
  $ IĞYiURV pStWpV]HWL |U|NVpJpQHN NLHPHONHGĞ pUWpNĬ HOHPHL  WXODMGRQIRUPiUD YDOy
WHNLQWHW QpONO  D QHP]HWL N|]|V NXOWXUiOLV NLQFV UpV]HL H]pUW IHQQWDUWiVXN MHOHQWĞVpJNK|]
LJD]RGyKDV]QiODWXNpVPHJIHOHOĞEHPXWDWiVXNN|]pUGHN
  $]     EHNH]GpVEHQ PHJIRJDOPD]RWW DODSHOYHN pUYpQ\HVtWpVH pV IHODGDWRN
HOOiWiVDpUGHNpEHQ%XGDSHVW)ĞYiURV.|]J\ĬOpVH DWRYiEELDNEDQ.|]J\ĬOpV DIĞYiURV
N|]LJD]JDWiVL WHUOHWpQ D IĞYiURV pStWpV]HWL |U|NVpJpQHN NLHPHONHGĞ pUWpNĬ HOHPHLW
pStWPpQ\HN pSOHWHJ\WWHVHN  DPHO\HN pUWpNN DODSMiQ QHP UpV]HVOQHN RUV]iJRV
HJ\HGL PĬHPOpNL YpGHOHPEHQ IĞYiURVL KHO\L YpGHOHP D WRYiEELDNEDQ KHO\L YpGHOHP 
DOiKHO\H]KHWLYDJ\DYpGHOPHWPHJV]QWHWKHWLDMHOHQUHQGHOHWV]DEiO\DLV]HULQW
 $]pStWpV]HWL|U|NVpJKHO\LYpGHOPpQHNIHODGDWDNO|Q|VHQ
a) D NO|QOHJHV ROWDOPDW LJpQ\OĞ pStWpV]HWL pStWpV]HWW|UWpQHWL YiURVW|UWpQHWL
V]HPSRQWEyO YpGHOHPUH pUGHPHV pStWPpQ\HN pSOHWHJ\WWHVHN N|UpQHN V]iPEDYpWHOH
pV PHJKDWiUR]iVD YpGHWWp Q\LOYiQtWiVD Q\LOYiQWDUWiVD GRNXPHQWiOiVD PHJĞU]pVH
PHJĞUL]WHWpVHpVDODNRVViJJDOW|UWpQĞPHJLVPHUWHWpVH
b) DKHO\LYpGHWWVpJĬpStWpV]HWL|U|NVpJNiURVRGiViQDNPHJHOĞ]pVHHOKiUtWiVDLOOHWYHD
EHN|YHWNH]HWWNiURVRGiVFV|NNHQWpVpQHNYDJ\PHJV]QWHWpVpQHNHOĞVHJtWpVH
2. § (UHQGHOHWDONDOPD]iViEDQ
Építészeti érték: D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiViUyO pV YpGHOPpUĞO V]yOy W|UYpQ\EHQ
PHJKDWiUR]RWWpStWpV]HWLpUWpN
Építészeti örökség: D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiViUyO pV YpGHOPpUĞO V]yOy W|UYpQ\EHQ
PHJKDWiUR]RWWpStWpV]HWL|U|NVpJ
Építmény: D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiViUyO pV YpGHOPpUĞO V]yOy W|UYpQ\EHQ
PHJKDWiUR]RWWpStWPpQ\
Épületegyüttes: pStWPpQ\HN N|UOKDWiUROW YDJ\ PHJKDWiUR]RWW FVRSRUWMD D KR]]iMXN
WDUWR]yLQJDWODQRNNDO
Értékvédelmi dokumentáció: pUWpNYL]VJiODW DODSMiQ NpV]tWHWW GRNXPHQWiFLy DPHO\
WDUWDOPD]]D D] pStWpV]HWL pUWpNUĞO NpV]tWHWW W|UWpQHWL NXWDWiVVDO DOiWiPDV]WRWW V]|YHJHV
OHtUiVWpVIRWyNDW
Értékvizsgálat: pStWpVJ\L PĬV]DNL V]DNpUWĞL V]DNWHUOHWHQ EHOO PHJIHOHOĞ
V]DNNpS]HWWVpJJHO UHQGHONH]Ğ WHUPpV]HWHV YDJ\ MRJL V]HPpO\ iOWDO NpV]tWHWW RO\DQ
V]DNYL]VJiODW DPHO\ IHOWiUMD pV PHJKDWiUR]]D D WpQ\OHJHVHQ PHJOpYĞ LOOHWYH D WHOHSOpV
V]HPSRQWMiEyO DQQDN PLQĞVOĞ pStWpV]HWL pUWpNHW DPHO\ YpGHOHPUH pUGHPHV OHKHW
YDODPLQW EHPXWDWMD D YpGHOHPUH MDYDVROW pStWpV]HWL pUWpN HV]WpWLNDL W|UWpQHWL PĬV]DNL
MHOOHP]ĞLW$]pUWpNYL]VJiODWHUHGPpQ\pWpUWpNYpGHOPLGRNXPHQWiFLyWDUWDOPD]]D
+HO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pStWPpQ\HN D]RN D] pSOHWHN pSOHWUpV]HN PĬWiUJ\DN
EHUHQGH]pVLWiUJ\DNN|]WHUOHWLOpWHVtWPpQ\HNDPHO\HND]pStWpV]HWL|U|NVpJNLHPHONHGĞ
pUWpNĬ HOHPHL W|UWpQHOPL UpJpV]HWL PĬYpV]HWL WXGRPiQ\RV WiUVDGDOPL YDJ\ PĬV]DNL
LSDUL PpUQ|NL V]HPSRQWEyO LOOHWYH D KDJ\RPiQ\RV YiURVNpS PHJĞU]pVH V]HPSRQWMiEyO
MHOHQWĞV DONRWiVRN LGHpUWYH D KR]]iMXN WDUWR]y NLHJpV]tWĞ NOVĞ pV EHOVĞ GtV]tWĞHOHPHNHW

8UEDQLWiV7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW





%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
HVHWHQNpQW D KDV]QiODW PyGMiW DPHO\HNHW D .|]J\ĬOpV UHQGHOHWpEHQ YpGHOHP DOi
KHO\H]HWW
+HO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pStWPpQ\ N|]YHWOHQ N|UQ\H]HWH D] D] LQJDWODQ DPHO\HQ D
KHO\LHJ\HGLYpGHWWVpJĬpStWPpQ\WDOiOKDWy
+HO\LHJ\HGLYpGHWWVpJĬpSOHWHJ\WWHVHN D]RNQDND]LQJDWODQRNQDNDN|UOKDWiUROW
YDJ\ PHJKDWiUR]RWW FVRSRUWMD DPHO\HNHQ MHOOHP]ĞHQ D] pStWpV]HWL |U|NVpJ NLHPHONHGĞ
pUWpNĬ HOHPHL iOOQDN pV D]RN W|UWpQHOPL UpJpV]HWL PĬYpV]HWL WXGRPiQ\RV WiUVDGDOPL
YDJ\ PĬV]DNLLSDUL V]HPSRQWEyO MHOHQWĞVHN YiURVV]HUNH]HWL YiURVNpSL V]HUHSN
PHJKDWiUR]yDNNRULVKDQHPPLQGHQHJ\HVDONRWyHOHPNUHQGHONH]LNpStWpV]HWLpUWpNNHO
DPHO\HNHWD.|]J\ĬOpVUHQGHOHWpEHQYpGHOHPDOiKHO\H]HWW
+HO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL pUWpN NiURVRGiVD PLQGHQ RO\DQ EHDYDWNR]iV DPL D
YpGHWW pStWpV]HWL pUWpN WHOMHV YDJ\ UpV]OHJHV PHJVHPPLVOpVpW pStWpV]HWL NDUDNWHUpQHN
UpV]OHJHV YDJ\ WHOMHV HOĞQ\WHOHQ PHJYiOWR]WDWiViW iOWDOiQRV HV]WpWLNDL pUWpNFV|NNHQpVpW
HUHGPpQ\H]L
+HO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJ D IĞYiURV pStWpV]HWL |U|NVpJpQHN D .|]J\ĬOpV
iOWDOYpGHOHPDOiKHO\H]HWWNLHPHONHGĞpStWpV]HWLpUWpNĬpStWPpQ\HLpSOHWHJ\WWHVHL

2. A helyi védelem keletkezése és PHJV]ĬQpVH

3. §   $ KHO\L YpGHOHP DOi KHO\H]pVUĞO LOOHWYH DQQDN PHJV]QWHWpVpUĞO D .|]J\ĬOpV 
OHKHWĞVpJV]HULQWpYHQWHNpWDONDORPPDOG|QW
 %XGDSHVWKHO\LYpGHWWVpJĬpStWpV]HWL|U|NVpJpQHNMHJ\]pNpWHUHQGHOHWPHOOpNOHWH
WDUWDOPD]]D
4. §   $ KHO\LYpGHOHP DOiKHO\H]pVWLOOHWYHDQQDNPHJV]QWHWpVpWEiUNL WHUPpV]HWHV
pVMRJLV]HPpO\HJ\DUiQW tUiVEDQNH]GHPpQ\H]KHWLDIĞSROJiUPHVWHUQpO
 $NH]GHPpQ\H]pVWDUWDOPD]]D
a) DYpGHOHPUHMDYDVROWpStWPpQ\pSOHWHJ\WWHVPHJQHYH]pVpW
b) D YpGHOHPUH YDJ\ DQQDN PHJV]QWHWpVpUH MDYDVROW pStWPpQ\ SRQWRV KHO\pQHN
PHJMHO|OpVpW NHUOHW XWFD Ki]V]iP KHO\UDM]L V]iP  pSOHWHJ\WWHV HVHWpQ DQQDN
N|UOKDWiUROiViWYDJ\PHJKDWiUR]iViW
c)DNH]GHPpQ\H]pVLQGRNROiViW
d) D YpGHOHPUH YDJ\ DQQDN PHJV]QWHWpVpUH MDYDVROW pStWPpQ\ pSOHWHJ\WWHV U|YLG
LVPHUWHWpVpW
 $ KHO\L YpGHWWp Q\LOYiQtWiV V]DNPDL HOĞNpV]tWpVpW V]DNpUWĞN EHYRQiViYDO D IĞpStWpV]
YpJ]L $ YpGHWWp Q\LOYiQtWiVKR] YDJ\ DQQDN PHJV]QWHWpVpKH] pUWpNYL]VJiODW pV D] D]
DODSMiQ NpV]OĞ pUWpNYpGHOPL GRNXPHQWiFLy D WRYiEELDNEDQ GRNXPHQWiFLy  V]NVpJHV
D  EHNH]GpVEHQIRJODOWDNNLYpWHOpYHO
  $.|]J\ĬOpVGRNXPHQWiFLyQpONOLVG|QWKHWDYpGHWWpQ\LOYiQtWiVPHJWDJDGiViUyO
KD D NH]GHPpQ\H]pV Q\LOYiQYDOyDQ QHP D IĞYiURV pStWpV]HWL |U|NVpJpQHN NLHPHONHGĞ
pUWpNĬHOHPpUHYRQDWNR]LN
5. §   $ NH]GHPpQ\H]pVVHO NDSFVRODWEDQ D IĞSROJiUPHVWHU Q\LODWNR]DWRW NpU D]
LOOHWpNHV HOVĞIRN~ pStWpVL KDWyViJWyO D] LQJDWODQQDO NDSFVRODWRV pStWpVL KDWyViJL HOMiUiVUD
MRJHUĞVpStWpVLHQJHGpO\H]pVLKDWiUR]DWUDYRQDWNR]yDQ
  $ KHO\L YpGHOHP DOi KHO\H]pV YDJ\ DQQDN PHJV]QWHWpVH LUiQWL HOMiUiV DNNRU
LQGtWKDWy KD D NH]GHPpQ\H]pV WiUJ\iW pULQWĞ pStWpVJ\L KDWyViJL HOMiUiV QLQFV
IRO\DPDWEDQ YDJ\ KD MRJHUĞV pStWpVJ\L KDWyViJL HQJHGpOO\HO pV PHJNH]GHWW MRJV]HUĬ
EHMHOHQWpV DODSMiQ YpJH]KHWĞ pStWpVL WHYpNHQ\VpJJHO QHP HOOHQWpWHV KDWiV~ D
NH]GHPpQ\H]pV
  $ KHO\L YpGHOHP DOi KHO\H]pV YDJ\ DQQDN PHJV]QWHWpVH LUiQWL HOMiUiV
PHJLQGtWiViUyO D] pUGHNHOWHNHW D IĞSROJiUPHVWHU D )ĞSROJiUPHVWHUL +LYDWDO
hJ\IpOV]ROJiODWL ,URGiMiQ W|UWpQĞ NLIJJHV]WpVVHO pV D %XGDSHVW 3RUWiORQ W|UWpQĞ
N|]]pWpWHOOHO pUWHVtWL DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D] pUGHNHOWHN  QDSRQ EHOO pV]UHYpWHOW
WHKHVVHQHN YpOHPpQ\W Q\LOYiQtWKDVVDQDN D YpGHOHP DOi KHO\H]pVVHO YDJ\ DQQDN
PHJV]QWHWpVpYHONDSFVRODWEDQ
 eUGHNHOWHN
a) DYpGHOHPUHYDJ\DYpGHOHPPHJV]QWHWpVpUHMDYDVROWLQJDWODQWXODMGRQRVD
b) D]LQJDWODQIHNYpVHV]HULQWLNHUOHWL|QNRUPiQ\]DWMHJ\]ĞMHpVIĞpStWpV]H
8UEDQLWiV7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW





%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
c) DYpGHOHPDOiKHO\H]pVYDJ\DYpGHOHPPHJV]QWHWpVpQHNNH]GHPpQ\H]ĞMH
6. §   $] pStWpV]HWL |U|NVpJ KHO\L YpGHWWVpJpQHN PHJV]QWHWpVpUH DNNRU NHUOKHW VRU
KD
a) DKHO\LYpGHWWVpJĬpStWpV]HWL|U|NVpJPHJVHPPLVOWYDJ\
b) DKHO\LHJ\HGLYpGHWWVpJĬpSOHWHJ\WWHVYDJ\DKHO\LHJ\HGLYpGHWWVpJĬpStWPpQ\
DYpGHOHPDODSMiWNpSH]ĞpUWpNHLWKHO\UHiOOtWKDWDWODQXOHOYHV]WHWWH
 $PHQQ\LEHQ KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pStWPpQ\W YDJ\ KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ
pSOHWHJ\WWHV HJ\HV pStWPpQ\HLW RUV]iJRV HJ\HGL PĬHPOpNL YpGHOHP DOi KHO\H]QHN D
.|]J\ĬOpV D KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pStWPpQ\ YDJ\ D KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ
pSOHWHJ\WWHV HJ\HGL PĬHPOpNL YpGHOHP DOi KHO\H]HWW pStWPpQ\pQHN KHO\L YpGHOPpW
PHJV]QWHWL
  $   EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW HVHWEHQ D] pUGHNHOWHN pUWHVtWpVH D
YpOHPpQ\Q\LOYiQtWiVXNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQQHPV]NVpJHV
7. § $ KHO\L YpGHOHP NHOHWNH]pVpUĞO YDJ\ PHJV]QWHWpVpUĞO V]yOy |QNRUPiQ\]DWL
UHQGHOHWHWDIĞSROJiUPHVWHUD)ĞSROJiUPHVWHUL+LYDWDOhJ\IpOV]ROJiODWL,URGiMiQQDSUD
NLIJJHV]WLpVD%XGDSHVW3RUWiORQLVN|]]pWHV]L
8. §   $ KHO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJ NHOHWNH]pVH LOOHWYH DQQDNPHJV]QWHWpVH
WpQ\pQHN LQJDWODQQ\LOYiQWDUWiVED W|UWpQĞ IHOMHJ\H]WHWpVpUĞO D] pStWpV]HWL |U|NVpJ KHO\L
YpGHOPpQHN V]DNPDL V]DEiO\DLUyO V]yOy PLQLV]WHUL UHQGHOHWWHO |VV]KDQJEDQ D
IĞSROJiUPHVWHUJRQGRVNRGLN
 $IHOMHJ\]pVHVHWOHJHVHOPDUDGiVDDYpGHOHPKDWiO\iWQHPpULQWL

3. Korlátozások és kötelezettségek
9. §   $ KHO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJ KDV]QiODWD pV IHQQWDUWiVD QHP
YHV]pO\H]WHWKHWLD]RNpStWpV]HWLpUWpNHLQHNPHJĞU]pVpW
  $ KHO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJ MyNDUEDQWDUWiVD iOODSRWiQDN PHJyYiVD D
WXODMGRQRVN|WHOH]HWWVpJH
  +HO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJHQ pV D KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pStWPpQ\
N|]YHWOHQ N|UQ\H]HWpEHQ FVDN RO\DQ pStWpVL iWDODNtWiVL PXQND LOOHWYH RO\DQ iOODSRW
IHQQPDUDGiVD PHJHQJHGHWW DPHO\ D KHO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJ OpWpW iOODJiW
QHP YHV]pO\H]WHWL YDJ\ D]W HV]WpWLNDL V]HPSRQWEyO NiURVDQ QHP EHIRO\iVROMD pV D] D
MHOOHJ]HWHVWHOHSOpVNpSNDUDNWHUpKH]LJD]RGLN
  $ KHO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJ NRUV]HUĬVtWpVpW iWDODNtWiViW EĞYtWpVpW YDJ\
UpV]OHJHV ERQWiViW D YpGHOHP WpQ\H QHP ]iUMD NL DPHQQ\LEHQ D] pStWPpQ\ YpGHOPpUH
RNRWDGyMHOOHJ]HWHVVpJHLQHPYiOWR]QDNPHJD]RNHUHGHWLKHO\N|QPHJWDUWKDWyN
  +HO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJHQ pV D KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pStWPpQ\
N|]YHWOHQN|UQ\H]HWpEHQKLUGHWpVUHNOiPQHPKHO\H]KHWĞHONLYpYHD]pStWPpQ\EHQOpYĞ
IXQNFLyNNDO|VV]HIJJĞUHNOiPRWYDJ\FpJpUW
  +HO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJHQ EiUPHO\ pSOHWJpSpV]HWL EHUHQGH]pV NOWpUL
HJ\VpJHD]pStWpV]HWLpUWpNHW]DYDUyPyGRQQHPKHO\H]KHWĞHO
 $ KHO\L YpGHWWVpJĬ pStWpV]HWL |U|NVpJ YpGHOPH pUGHNpEHQ D IĞSROJiUPHVWHU D]
pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĞOV]yOyW|UYpQ\EHQpVHW|UYpQ\YpJUHKDMWiViUD
NLDGRWW NRUPiQ\UHQGHOHWEHQ PHJKDWiUR]RWW HOMiUiVW NH]GHPpQ\H]KHW D KHO\L YpGHOHP
DODWWiOOypUWpNNiURVRGiVDHVHWpQ
10. §  +HO\LHJ\HGLYpGHWWVpJĬpStWPpQ\QHPERQWKDWy
 +HO\LHJ\HGLYpGHWWVpJĬpStWPpQ\UpV]OHJHVHQDNNRUERQWKDWyKD
a) D ERQWDQL NtYiQW pStWPpQ\UpV] D] pStWPpQ\ HJ\ EL]RQ\RV KiQ\DGD  pStWpV]HWL
pUWpNHWQHPKRUGR]
b) D EHDYDWNR]iV D KHO\L YpGHOHP DODWW iOOy pStWPpQ\ KDV]QiODWD pUGHNpEHQ D
YpGHOHPDOiKHO\H]pVpWPHJDODSR]ypStWpV]HWLpUWpNHNVpUHOPHQpONOPHJYDOyVtWKDWy
  +HO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pSOHWHJ\WWHVHN WHUOHWpQ pV D KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ
pStWPpQ\HN N|]YHWOHQ N|UQ\H]HWpEHQ D] DGRWW N|UQ\H]HWEH LOOHV]NHGĞ PHJROGiVRN
DONDOPD]iVDpUGHNpEHQpStWpV]HWLpUWpNNHOQHPUHQGHONH]ĞpStWPpQ\ERQWKDWy
11. § $ IĞSROJiUPHVWHU D IĞYiURVL KHO\L pStWpV]HWL pUWpNYpGHOHP DOi YRQW pStWPpQ\HN
YRQDWNR]iViEDQ D WHOHSOpVNpSL YpOHPpQ\H]pVL HOMiUiVUyO V]yOy IĞYiURVL |QNRUPiQ\]DWL
UHQGHOHW V]HULQWL HOMiUiVEDQ WHOHSOpVNpSL YpOHPpQ\W DG D] HOVĞIRN~ pStWpVJ\L KDWyViJL
8UEDQLWiV7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW





%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
HQJHGpO\H]pVL HOMiUiVRNKR] tJ\ D KHO\L HJ\HGL YpGHWWVpJĬ pStWPpQ\W KHO\L HJ\HGL
YpGHWWVpJĬpSOHWHJ\WWHVWpULQWĞD]pStWpVJ\L pVpStWpVIHOJ\HOHWLKDWyViJLHOMiUiVRNUyO
pV HOOHQĞU]pVHNUĞO YDODPLQW D] pStWpVJ\L KDWyViJL V]ROJiOWDWiVUyO V]yOy
NRUPiQ\UHQGHOHWEHQV]DEiO\R]RWWERQWiVLHQJHGpO\H]pVLHOMiUiVKR]LV

4. Építészeti Értékvédelmi Támogatás
12. §  $ )ĞYiURVL gQNRUPiQ\]DW D] H UHQGHOHWKDWiO\D DOi WDUWR]y pStWPpQ\HN D]RN
N|]YHWOHQ N|UQ\H]HWH pV pSOHWHJ\WWHVHN IHO~MtWiVD KHO\UHiOOtWiVD pUGHNpEHQ YpJ]HWW
PXQNiN PHJYDOyVXOiViW D] ÅeStWpV]HWL eUWpNYpGHOPL 7iPRJDWiVµEyO D WRYiEELDNEDQ
7iPRJDWiV  VHJtWKHWL DPHQQ\LEHQ D] D WXODMGRQRV V]iPiUD D] LQJDWODQ UHQGHOWHWpVV]HUĬ
KDV]QiODWiKR]V]NVpJHVPpUWpNHWDMyNDUEDQWDUWiVWPHJKDODGyN|OWVpJHNHWMHOHQWpVD]
D]pStWpV]HWLpUWpNHNPHJĞU]pVpUHLUiQ\XO
  $ 7iPRJDWiV HOĞLUiQ\]DWD D )ĞYiURVL gQNRUPiQ\]DW pYHV N|OWVpJYHWpVpEHQ
V]HUHSHO
13. §  $7iPRJDWiVWSiO\i]DW~WMiQOHKHWLJpQ\EHYHQQL
  $ SiO\i]DWRW pYHQWH HJ\V]HU D] pYHV N|OWVpJYHWpV MyYiKDJ\iViW N|YHWĞHQ D
.|]J\ĬOpVtUMDNL
  $ SiO\i]DW WDUWDOPiUD YRQDWNR]y UpV]OHWHV IHOWpWHOHNHW D SiO\i]DWL NLtUiV VRUiQ D
.|]J\ĬOpVKDWiUR]]DPHJ
 $EHpUNH]HWWSiO\i]DWRNDWD.|]J\ĬOpVEtUiOMDHO
14. §  $SiO\i]DWDODSMiQYLVV]DQHPWpUtWHQGĞWiPRJDWiVQ\HUKHWĞHO
  $ WiPRJDWiVW HOQ\HUW SiO\i]yNNDO iWUXKi]RWW KDWiVN|UEHQ D IĞSROJiUPHVWHU
PHJiOODSRGiVWN|W
  $ PHJiOODSRGiV WDUWDOPD]]D D PHJtWpOW SpQ]|VV]HJ IHOKDV]QiOiViQDN PyGMiW
KDWiULGHMpWIHOWpWHOHLWD]HOOHQĞU]pVV]DEiO\DLW
  $IĞSROJiUPHVWHUDSiO\i]DWDODSMiQHOQ\HUWSpQ]|VV]HJIHOKDV]QiOiViWYDODPLQWD
PHJiOODSRGiVEDQ PHJKDWiUR]RWW KDWiULGĞ EHWDUWiViW D )ĞSROJiUPHVWHUL +LYDWDO
N|]UHPĬN|GpVpYHOIRO\DPDWRVDQHOOHQĞU]L

5. Záró rendelkezések








15. § (]DUHQGHOHWM~QLXVMpQOpSKDWiO\ED
16. §   5HQGHONH]pVHLW D KDWiO\EDOpSpVNRU IRO\DPDWEDQ OpYĞ HOVĞ IRN~ KDWiUR]DWWDO
PpJHOQHPEtUiOWpStWpVLKDWyViJLJ\HNEHQLVDONDOPD]QLNHOO
 
17-18. §

6iUiGL.iOPiQQpGUVN
7DUOyV,VWYiQVN
IĞMHJ\]Ğ
IĞSROJiUPHVWHU

PHOOpNOHWD 9 )ĞY.J\UHQGHOHWKH]
%XGDSHVWIĞYiURVLKHO\LYpGHWWVpJĬpStWpV]HWL|U|NVpJpQHNMHJ\]pNH

$ MHJ\]pNEHQ D FtPHW pV D KHO\UDM]L V]iPRW N|YHWĞ DGDWRN HUHGHWL IXQNFLy WHUYH]Ğ
WHUYH]pVYDJ\D]pStWpVpYH WiMpNR]WDWiVXOV]ROJiOQDN$]pStWpV]HWLOHJpUWpNHVpStWPpQ\HN
HUHGHWLIXQNFLyMXNQDNPHJIHOHOĞHQNHUOWHNPHJKDWiUR]iVUDDPHQQ\LEHQLVPHUWDWHUYH]Ğ
QHYpQHNpVDWHUYH]pVYDJ\D]pStWpVpYpQHNPHJMHO|OpVpYHO

eStWPpQ\HN OLVWD 
eSOHWHJ\WWHVHN OLVWD 

8UEDQLWiV7HUYH]ĞpV7DQiFVDGy.IW





%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
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3. HELYI VÉDELEM
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
HATÁLYOS KERÜLETI RENDELET

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\DLgQNRUPiQ\]DW.pSYLVHOĞ-testületének
34/2011 (IX. 26.) önkormányzati rendelete
D]pStWHWWpVWHUPpV]HWLN|UQ\H]HWNHUOHWLKHO\LYpGHOPpUĞO
Egységes szerkezetben


%XGDSHVW )ĞYiURV ; NHUOHW .ĞEiQ\DL gQNRUPiQ\]DW .pSYLVHOĞWHVWOHWHD ]pS tWHWWN |UQ\H]HW
DODNtWiViUyO pV YpGHOPpUĞO V]yOy  pYL /;;9,,, W|UYpQ\     EHNH]GpVpEHQY DODPLQWD 
V]DEiO\VpUWpVHNUĞO V]yOy  /;,; W|UYpQ\  iEDQI RJODOWI HOKDWDOPD]iVD ODSMiQD K HO\L
|QNRUPiQ\]DWRNUyOV ]yOy p YL/; 9W |UYpQ\    E HNH]GpVpEHQP HJKDWiUR]RWW
IHODGDWN|UpEHQHOMiUYDDN|YHWNH]ĞNHWUHQGHOLHO

ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. Általános rendelkezések


1. §
 (UHQGHOHWFpOMD.ĞEiQ\DWHOHSOpVNpSHpVW|UWpQHOPHV]HPSRQWMiEyOPHJKDWiUR]yPĬHPOpNL
YDJ\ IĞYiURVL YpGHWWVpJHW QHP pOYH]Ğ pStWHWW pUWpNHN YpGHOPH D WHOHSOpV pStWpV]HWL
|U|NVpJpQHNMHOOHP]ĞNDUDNWHUpQHNDM|YĞQHP]HGpNHNV]iPiUDW|UWpQĞPHJyYiVD
 $WHOHSOpVpUWpNHL²WXODMGRQIRUPiUDWHNLQWHWQpONO²DQHP]HWNXOWXUiOLVNLQFVpQHNUpV]HLH]pUW
PHJyYiVXN IHQQWDUWiVXN MHOHQWĞVpJNK|] PpOWy KDV]QiODWXN pV PHJIHOHOĞ EHPXWDWiVXN
N|]pUGHN
 $]pStWHWWN|UQ\H]HWKHO\LpUWpNYpGHOHPLIHODGDWDNO|Q|VHQ
D  D KHO\L NO|QOHJHV ROWDOPDW LJpQ\OĞ WHOHSOpVV]HUNH]HWL WHOHSOpVNpSL WiML pStWpV]HWL
WHOHSOpVW|UWpQHWLPĬYpV]HWLPĬV]DNLLSDULWHUPpV]HWLpVHV]WpWLNDLV]HPSRQWEyOYpGHOHPUH
pUGHPHV
DD WHOHSOpVV]HUNH]HW
DE WHOHSOpVNpS
DF WHOHSOpVNDUDNWHU
DG pSOHWHJ\WWHVHN
DH pStWPpQ\HNpSOHWHNpVH]HNHJ\HVUpV]HL
DI XWFDNpSHNpVOiWYiQ\RN
DJ PĬWiUJ\DN
DK V]REURNHPOpNPĬYHNVtUHPOpNHN
DL Q|YpQ\]HW
WRYiEELDNEDQH J\WWY pGHWWpU WpNHN N |UpQHNV ]iPEDYpWHOHp VP HJKDWiUR]iVD
Q\LOYiQWDUWiVD GRNXPHQWiOiVD PHJĞU]pVH PHJĞUL]WHWpVH pV D ODNRVViJJDO YDOy
PHJLVPHUWHWpVH
E DYpGHWWpUWpNHNNiURVRGiViQDNPHJHOĞ]pVHIHQQWDUWiVXNLOOHWYHPHJ~MXOiVXNHOĞVHJtWpVH
  $]   pV   EHNH]GpVEHQ PHJIRJDOPD]RWW FpORN pUYpQ\HVtWpVH pUGHNpEHQ D .ĞEiQ\DL
gQNRUPiQ\]DWU HQGHOHWpYHOD P HJyYDQGypU WpNHLWN HUOHWLK HO\LY pGHWWVpJ DOiK HO\H]L
WRYiEELDNEDQKHO\LYpGHWWVpJ 
 $KHO\LYpGHWWVpJDOiWDUWR]ypUWpNHNMHJ\]pNpWHUHQGHOHWPHOOpNOHWHWDUWDOPD]]D
2. §

(UHQGHOHWDONDOPD]iViEDQ
D  Védett településszerkezet: D]g QNRUPiQ\]DWiO WDOY pGHWWpQ\ LOYiQtWRWWX WFDKiOy]DW
WHOHNV]HUNH]HWEHpStWpVLPyGpVpStWpVLYRQDO
E  Védett településkarakter: D] gQNRUPiQ\]DWi OWDOY pGHWWpQ \LOYiQtWRWWD W HOHSOpVpStWpV]HW
MHOOHJ]HWHVHO HPHLQHNY DODPLQWV ]HUNH]HWHLQHN IRUPiLQDNDQ \DJDLQDNV ]tQYLOiJiQDN
HJ\WWHVH
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
F  Védett településkép: D]g QNRUPiQ\]DWi OWDOY pGHWWpQ \LOYiQtWRWWX WFDNpSD ] pStWHWWp VW iML
N|UQ\H]HW HJ\WWHVH $ YpGHWW WHOHSOpVNpS D] pStWHWW pV WHUPpV]HWHV N|UQ\H]HW HOHPHLW
HJ\DUiQWPDJiEDIRJODOMDtJ\NO|Q|VHQD]pSOHWKRPORN]DWRNDWV]LOXHWWHNHWPĬWiUJ\DNDW
N|]WHUOHWLE ~WRU]DWRW pVE XUNRODWRNDW $Y pGHWWW HOHSOpVNpSU pV]HO HKHWD W HUOHW
WHUOHWUpV]HN KDV]QiODWLPyGMD
G Védett épületegyüttesek:D]RNDWRSRJUiILDLODJN|UOKDWiUROKDWypSOHWHJ\WWHVHNDPHO\HN
W|UWpQHOPL PĬYpV]HWL WXGRPiQ\RV WiUVDGDOPL YDJ\ PĬV]DNLLSDUL V]HPSRQWEyO MHOHQWĞVHN
YiURVV]HUNH]HWLY iURVNpSLV ]HUHSNP HJKDWiUR]ypV D PHO\HNHWD ]g QNRUPiQ\]DWY pGHWWp
Q\LOYiQtWRWW
H Védett épület, építmény:D]gQNRUPiQ\]DWiOWDOYpGHWWpQ\LOYiQtWRWWRO\DQpSOHWpStWPpQ\
DPHO\ D KDJ\RPiQ\RV WHOHSOpVNpS PHJĞU]pVH FpOMiEyO WRYiEEi pStWpV]HWL
WHOHSOpVW|UWpQHWLKHO\W|UWpQHWLUpJpV]HWLPĬYpV]HWLYDJ\PĬV]DNLLSDULV]HPSRQWEyOMHOHQWĞV
DONRWiV $ YpGHWW pSOHW pStWPpQ\ IRJDOPiED EHOHWDUWR]LN DQQDN PLQGHQ DONRWyUpV]H ²
LGHpUWYH D NLHJpV]tWĞ LOOHWYH NOVĞ pV EHOVĞ GtV]tWĞ HOHPHNHW YDODPLQW ² DPHQQ\LEHQD 
YpGHOHPUHY RQDWNR]yU HQGHOHWD ]WQ HYHVtWLD K DV]QiODWLP yGLV  $U HQGHOHWD ONDOPD]iVD
V]HPSRQWMiEyO YpGHWWQHN PLQĞVO D] D WHOHN DQQDNK DV]QiODWLP yGMDLV D PHO\HQD Y pGHWW
pSOHWpStWPpQ\iOO
I  Védett épületrész: D]g QNRUPiQ\]DWi OWDO YpGHWWpQ \LOYiQtWRWWR O\DQp SOHWUpV]D PHO\
HJpV]pEHQQ HP YpGHWWpS tWPpQ\HQpS tWPpQ\EHQK HO\H]NHGLNHO 9 pGHWWpS OHWUpV]O HKHW
NO|Q|VHQD]pSOHWW|PHJHKRPORN]DWDWHWĞ]HWHSRUWiOMDOpSFVĞKi]DGtV]tWPpQ\HLLOOHWYH
NO|QOHJHVWDUWyV]HUNH]HWH
J 9pGHWWPĬWiUJ\$]gQNRUPiQ\]DWiOWDOYpGHWWpQ\LOYiQtWRWWDG pVH SRQWRNDODWWIHOQHP
VRUROW PĬV]DNL DONRWiV PĬWiUJ\ NO|Q|VHQ HPOpNPĬ V]RERU VtUHPOpN VtUNĞ  XWFDE~WRU]DW
GtV]N~WNHUtWpV 
K  Védett növényzet: D]g QNRUPiQ\]DWiO WDOY pGHWWpQ\ LOYiQtWRWWR O\DQQ| YpQ\]HWDP HO\
IDMWiMiQiONRUiQiOKHO\]HWpQpOOiWYiQ\iQiOYDJ\YDODPLO\HQHVHPpQ\KH]N|WĞGpVpQpOIRJYD
YpGHOHPUHpUGHPHV
L  Értékvizsgálat: D PHJIHOHOĞ V]DNNpS]HWWVpJJHO UHQGHONH]Ğ V]HPpO\ HN  V]HUYH]HW HN  iOWDO
NpV]tWHWWRO\DQV]DNYL]VJiODWDPHO\IHOWiUMDpVPHJKDWiUR]]DDWpQ\OHJHVHQPHJOpYĞLOOHWYHD
WHOHSOpVV]HPSRQWMiEyODQQDNPLQĞVOĞpUWpNHWDPHO\YpGHOHPUHpUGHPHV $YL]VJiODWQDN
WDUWDOPD]QLD NHOO D YpGHOHPUH MDYDVROW pUWpN HV]WpWLNDL W|UWpQHWL YDODPLQW PĬV]DNL LOOHWYH
WHUPpV]HWLMHOOHP]ĞLW
M  Védett érték károsodása: PLQGHQ RO\DQ HVHPpQ\E HDYDWNR]iVD PHO\ DY pGHWWpU WpNW HOMHV
YDJ\ UpV]OHJHV PHJVHPPLVOpVpW NDUDNWHUpQHN HOĞQ\WHOHQ PHJYiOWR]WDWiViW iOWDOiQRV
HV]WpWLNDLpUWpNFV|NNHQpVWHUHGPpQ\H]
N )ĞpStWpV]DUHQGHOHWDONDOPD]iVDV]HPSRQWMiEyODWHOHSOpVLIĞpStWpV]
$KHO\LYpGHWWVpJNHOHWNH]pVHpVPHJV]ĬQpVH
3. §




  $K HO\LY pGHWWVpJD OiK HO\H]pVUĞO LOOHWYH DQQDN PHJV]ĬQpVpUĞO D .pSYLVHOĞWHVWOHWU HQGHOHWWHO
G|QW
 $UHQGHOHWQHNWDUWDOPD]QLDNHOO
D DYpGHWWpQ\LOYiQtWiVPHJV]ĬQpVWpQ\pW
E D] RQRVtWyDG DWRNDW WHUOHWKDWiUKi] V]iPKH O\UDM]LV ]iPD YpGHWWp UWpNNR QNUpW
HOKHO\H]NHGpVH 
F DYpGHWWpQ\LOYiQtWRWWpUWpNHNLVPHUWHWpVpW
G DYpGHOHPFpOMiW
  $Y pGHWWpQ \LOYiQtWiVKR]LOOH WYH DQQDN PHJV]QWHWpVpKH] EH NHOO V]HUH]QL D IĞpStWpV]
YpOHPpQ\pW
4. §
 $YpGHWWVpJPHJV]QWHWpVpUHDNNRUNHUOKHWVRUKD
D DYpGHWWpQ\LOYiQtWRWWKHO\LpUWpNPHJVHPPLVOYDJ\
E  D YpGHWW WHUOHW LOOHWYH pUWpN D YpGHOHP DODSMiW NpSH]Ğ pUWpNHLW KHO\UHiOOtWKDWDWODQXO
HOYHV]tWHWWH
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
F DYpGHOHPWiUJ\DDYpGHOHPPHO|VV]HIJJĞV]DNPDLLVPpUYHNQHNPiUQHPIHOHOPHJ
G DYpGHWWpUWpNPDJDVDEE PĬHPOpNLYDJ\IĞYiURVL YpGHWWVpJHWNDS

 $]  EHNH]GpVG SRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWHVHWEHQDKHO\LYpGHOHPD]iOODPLYDJ\IĞYiURVL
YpGHOHPKDWiO\EDOpSpVpQHNQDSMiQNO|QLQWp]NHGpVQpONOPHJV]ĬQLN
  $ YpGHWWVpJ PHJV]QWHWpVpUH LUiQ\XOy HOMiUiVEDQ  D  N LYpWHOpYHO ² DY pGHWWp Q\LOYiQtWiVUD
YRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNHWNHOOPHJIHOHOĞHQDONDOPD]QL
3. Általános eljárási szabályok
5. §
  $K HO\LY pGHWWVpJD OiK HO\H]pVWL OOHWYHD QQDNP HJV]QWHWpVpWE iUPHO\W HUPpV]HWHVY DJ\M RJL
V]HPpO\tUiVEDQNH]GHPpQ\H]KHWLDSROJiUPHVWHUQpO$YpGHOHPUHWHOHSOpVUHQGH]pVLWHUYPĬYHOHW
YDJ\|QiOOypUWpNYL]VJiODWLVMDYDVODWRWWHKHW
 $NH]GHPpQ\H]pVQHNWDUWDOPD]QLDNHOO
D (J\HGLYpGHOHPUHMDYDVROWpUWpNHVHWpQ
DD DYpGHQGĞpUWpNPHJQHYH]pVpWV]NVpJHVHWpQN|UOKDWiUROiViW
DE SRQWRVKHO\PHJMHO|OpVpW XWFDKi]V]iPKHO\UDM]LV]iPpSOHWLOOHWYHWHOHNUpV]HPHOHW
DMWy 
DF DYpGHQGĞpUWpNU|YLGOHtUiViW KDOHKHWVpJHVGRNXPHQWiOiViWSOLURGDORPIRWyN 
DG DNH]GHPpQ\H]pVLQGRNOiViW
E 7HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROWpUWpNHVHWpQ
ED D]HJ\WWHVPHJQHYH]pVpW
ED N|UOKDWiUROiViW
EF DYpGHQGĞpUWpNU|YLGOHtUiViWGRNXPHQWiOiViW
EG DNH]GHPpQ\H]pVLQGRNOiViW
  $ KLiQ\RV NH]GHPpQ\H]pV HOĞ]HWHV KHO\V]tQL V]HPOH XWiQ ² DPHQQ\LEHQD ]H UUHY RQDWNR]y
IHOKtYiVUDQHPHJpV]tWLNNL²pUGHPLYL]VJiODWQpONOHOYHWKHWĞ
  0ĬHPOpNL LOOHWYH IĞYiURVL KHO\L YpGHOHP DODWW iOOy pUWpN ² RUV]iJRV YDJ\ IĞYiURVL KHO\L ²
YpGHOPpQHN PHJV]ĬQpVH HVHWpQ PLQGHQNRU YL]VJiOQL NHOO D NHUOHWL YpGHOHP DOi KHO\H]pV
HOUHQGHOpVpQHNL QGRNROWViJiW $] RUV]iJRV LOOHWYH D IĞYiURVL G|QWpVW H UHQGHOHW DONDOPD]iVD
V]HPSRQWMiEyODKHO\L NHUOHWL YpGHOHPUHYRQDWNR]yNH]GHPpQ\H]pVQHNNHOOWHNLQWHQL

6. §

  $K HO\LY pGHOHPUHLU iQ\XOyN H]GHPpQ\H]pVWQ \LODWNR]DWWpWHOUHP HJN HOON OGHQLD 
)ĞSROJiUPHVWHUQHN KRJ\ D )ĞYiURVL gQNRUPiQ\]DW PHJLQGtWMDH D IĞYiURVL YpGHWWVpJ DOi
KHO\H]pVLHOMiUiVW
  $PHQQ\LEHQ D IĞSROJiUPHVWHU  QDSRQ EHOO ~J\ Q\LODWNR]LN KRJ\ D IĞYiURVL HOMiUiVW
PHJLQGtWMD D MDYDVODWWHYĞ HJ\LGHMĬ pUWHVtWpVH PHOOHWW ~J\ NHUOHWL HOMiUiV D IĞYiURVL G|QWpVLJ
IJJĞEHQPDUDG
  $PHQQ\LEHQD)ĞYiURVLgQNRUPiQ\]DWDMDYDVROWpUWpNHWIĞYiURVLYpGHWWVpJDOiKHO\H]L ~J\ D
KHO\L NHUOHWL HOMiUiVDMDYDVODWWHYĞHJ\LGHMĬpUWHVtWpVHPHOOHWWOH]iUXO
 $ PHQQ\LEHQ D]  EH NH]GpVVHO NDSFVRODWRV PHJNHUHVpVUH D )ĞSROJiUPHVWHU  QDSRQ EHOO
QHPQ\LODWNR]LND]W~J\NHOOpUWHQLKRJ\D)ĞYiURVLgQNRUPiQ\]DWDMDYDVODWRWHOYHWHWWH
  $PHQQ\LEHQ D )ĞYiURVL gQNRUPiQ\]DW MHO]L KRJ\ D IĞYiURVL KHO\L YpGHOHPPHO NDSFVRODWRV
HOMiUiVWPHJLQGtWMDGHXWyEE OHJNpVĞEEpYHQEHOO PpJVHPG|QWYpGHOHPDOiKHO\H]pVUĞO
~J\DMDYDVODWWDODNHUOHWL|QNRUPiQ\]DWLVPpWpUGHPEHQIRJODONR]LN

7. §

  $ YpGHOHPPHO NDSFVRODWRV HOMiUiV PHJLQGtWiViUyO D IĞpStWpV] iOWDO V]NVpJ HVHWpQ V]DNpUWĞ
EHYRQiViYDONpV]tWHWWHOĞWHUMHV]WpVDODSMiQD]|QNRUPiQ\]DWV]DNEL]RWWViJDG|QW
  $ YpGHWWp Q\LOYiQtWiVKR] YDJ\ DQQDN PHJV]QWHWpVpKH] HOĞ]HWHV pUWpNYL]VJiODW V]NVpJHV
WRYiEEiEHNHOOV]HUH]QL
D DIĞpStWpV]V]DNYpOHPpQ\pW
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
E D]gQNRUPiQ\]DW6]DNPDL%L]RWWViJiQDN²DIĞpStWpV]LV]DNPDLYpOHPpQ\LVPHUHWpEHQNLDODNtWRWW
iOOiVSRQWMiW
  ,QGRNROW HVHWEHQ EH OHKHW V]HUH]QL D YpGHQGĞ pUWpN MHOOHJpWĞO IJJĞHQ D PĬHPOpNYpGHOPL
WHUPpV]HWYpGHOPLUpJpV]HWLV]DNKDWyViJYDODPLQWDV]DNpUWĞNYpOHPpQ\pW
  $] HOĞNpV]tWpVKH] EHV]HUH]KHWĞ PpJ D] pULQWHWW KHO\L V]DNPDL WiUVDGDOPL V]HUYHN HJ\HVOHWHN
iOOiVSRQWMD

8. §
 $YpGHWWVpJJHONDSFVRODWRVMDYDVODWRW²D]HUUĞOV]yOyG|QWpVWPHJHOĞ]ĞHQ²DKHO\EHQV]RNiVRV
PyGRQKLUGHWPpQ\IRUPiMiEDQQDSUDN|]KtUUpNHOOWHQQL
 $NH]GHPpQ\H]pVVHONDSFVRODWEDQD]pUGHNHOWHNQDSRQEHOOtUiVEDQpV]UHYpWHOWWHKHWQHN
  $ N|]KtUUp WpWHO LGĞWDUWDPD DODWW D MDYDVODW pV D] pUWpNYL]VJiODW PHJWHNLQWpVpW EiUNL V]iPiUD
EL]WRVtWDQLNHOO
9. §
 $KHO\LYpGHWWVpJHOUHQGHOpVpWĞOpVPHJV]QWHWpVpUĞOpUWHVtWHQLNHOO
D  $] LQJDWODQ WXODMGRQRViW LOOHWYH NpSYLVHOĞMpW  D WXODMGRQRVLM RJRNJ \DNRUOyMiW pV D
KDV]RQpOYH]ĞW
E %XGDSHVW)ĞYiURVgQNRUPiQ\]DWiW
F D.XOWXUiOLVgU|NVpJYpGHOPL+LYDWDOW
G D]LOOHWpNHV)|OGKLYDWDOW
H D]LOOHWpNHVpStWpVJ\LKDWyViJRW
I WHUOHWLYpGHOHPQpOD]pUGHNHOWN|]PĬ]HPHOWHWĞNHW
J DMDYDVODWWHYĞW
 $]LQJDWODQWXODMGRQRVRNLOOHWYHKDV]QiOyNDN|]|VNpSYLVHOĞ~WMiQLVpUWHVtWKHWĞN


KÜLÖNÖS RÉSZ

4. Az ideiglenes védettség
10. §



  $] gQNRUPiQ\]DW D YpGHOHPUH MDYDVROW pSOHWHJ\WWHVW pSOHWHW pSOHWUpV]HNHW
pStWPpQ\HNHWV]REURNDWHPOpNPĬYHNHWVtUHPOpNHNHWXWFDE~WRU]DWRWQ|YpQ\]HWHW
D DYpGHWWpQ\LOYiQtWiVHOĞNpV]tWpVpQHNPHJLQGtWiViYDOHJ\LGHMĬOHJYDJ\
E KDDYpGHOHPUHMDYDVROWpUWpNHWPHJVHPPLVOpVYDJ\pUWpNHLQHNHOWĬQpVHIHQ\HJHWL
VRURQNtYOOHJIHOMHEEHJ\pYHVLGĞWDUWDPUDUHQGHOHWWHOLGHLJOHQHVYpGHOHPDOiKHO\H]KHWL
  $]L GHLJOHQHVY pGHOHPL QGRNROWHV HWEHQHJ \V]HUpV O HJIHOMHEEW RYiEELHJ \pY UH
PHJKRVV]DEEtWKDWy
  $]L GHLJOHQHVY pGHOHPD ODWWi OOypU WpNHNUHD K HO\LY pGHOHPD ODWW iOOypU WpNHNUHY RQDWNR]y
UHQGHONH]pVHNHWNHOODONDOPD]QL
  $] LGHLJOHQHV YpGHOHP PHJV]ĬQLN D] LQWp]NHGpVEHQ PHJMHO|OW LGĞWDUWDP HOWHOWpYHO LOOHWYH D
YpGHWWpQ\LOYiQtWiVUyOV]yOyUHQGHOHWKDWiO\EDOpSpVpYHO
 +DDYpGHWWpQ\LOYiQtWiVHOĞNpV]tWpVHVRUiQPHJiOODStWiVWQ\HUKRJ\DYpGHWWpQ\LOYiQtWiVQHP
LQGRNROWD]LGHLJOHQHVYpGHWWVpJHWD]LGHLJOHQHVYpGHOHPHOUHQGHOpVpQHNUHQGMpEHQPHJNHOO
V]QWHWQL $]LG HLJOHQHV YpGHWWVpJ HOUHQGHOpVpUĞO pV PHJV]QWHWpVpUĞO D EDQI HOVRUROWDNDW
pUWHVtWHQLNHOO
5. A helyi védelme alá helyezés és a helyi védelem törlése
11. §



  $ KHO\L YpGHOHP DOi KHO\H]pVUĞO pV D YpGHOHP W|UOpVpUĞO ² D] gQNRUPiQ\]DW6 ]DNPDL
%L]RWWViJiQDNH OĞ]HWHV YpOHPpQ\H LVPHUHWpEHQ ² D .pSYLVHOĞWHVWOHW HU HQGHOHW  V]iP~
PHOOpNOHWpQHNPyGRVtWiVDNHUHWpEHQUHQGHOHWWHOG|QW
 $K HO\LY pGHOHPD OiK HO\H]pVLOOH WYHD QQDNP HJV]QWHWpVHW pQ\pW DK DWiO\RVM RJV]DEiO\RN
DODSMiQNHOOD]LQJDWODQQ\LOYiQWDUWiVEDQIHOWQWHWQL
 $EHMHJ\]pVHVHWOHJHVHOPDUDGiVDDYpGHWWVpJKDWiO\iWQHPpULQWL
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
6. A védett értékek fenntartása, hasznosítása
12. §
 $YpGHWWpUWpNHNMyNDUEDQWDUWiVDiOODSRWXNPHJyYiVDDWXODMGRQRVN|WHOHVVpJH
 $YpGHWWpUWpNHNPHJIHOHOĞIHQQWDUWiViWpVPHJĞU]pVpWHOVĞVRUEDQDUHQGHOWHWpVQHNPHJIHOHOĞ
KDV]QiODWWDONHOOEL]WRVtWDQL
  $PHQQ\LEHQ D UHQGHOWHWpVWĞO HOWpUĞ KDV]QiODW D YpGHWW pUWpN iOODJiQDN URPOiViKR] YDJ\
PHJVHPPLVOpVpKH]Y H]HWQH~ J\H K DV]QiODWRW ² DKDW iO\RVM RJV]DEiO\RNN HUHWHLN |]|WW ² D]
LOOHWpNHVpStWpVJ\LKDWyViJNRUOiWR]]DLOOHWYHPHJWLOWMD
7. A védett értékekre vonatkozó különös szabályok
13. §



  $ YpGHWWWHUOHWHQDYpGHOHPPHOpULQWHWWLQJDWODQRQFVDNRO\DQpStWpVLYDJ\ERQWiVLPXQND
LOOHWYHRO\DQiOODSRWIHQQPDUDGiVDPHJHQJHGHWWDPHO\QHPpULQWLKiWUiQ\RVDQDYpGHWWpUWpN
PHJMHOHQpVpWNDUDNWHUpWHV]PHL W|UWpQHWLKHO\W|UWpQHWL pUWpNpWNO|Q|VHQ
D D YpGHOHP DODSMiW MHOHQWĞ pSOHWW|PHJ WHWĞIRUPD KRPORN]DWL MHOOHJ PHJWDUWiViW
KRPORN]DWLQ\tOiVUHQGQ\tOiVRV]WiVGtV]HNWDJR]DWRNVWE 
E EĞYtWpViWDODNtWiVIHO~MtWiVHVHWpQD]XWFDNpSpVDWHOHSOpVV]HUNH]HWYpGHWWpUWpNHLYHOYDOy
|VV]KDQJN|YHWHOPpQ\pW
F HJ\HV pStWPpQ\HN pStWPpQ\UpV]HN EĞYtWpVH iWDODNtWiVD VRUiQ D YpGHOHP DODSMiW NpSH]Ğ
UpV]HNPHJWDUWiViW
 9 pGHWWpU WpNHNN |UQ\H]HWpEHQpS tWpVLW HYpNHQ\VpJF VDND Y pGHWWpU WpNUHI LJ\HOHPPHOD ]]DO
XWFDNpSLWHOHSOpVV]HUNH]HWL|VV]KDQJEDQYpJH]KHWĞ
14. §




  $ YpGHWW pUWpNHW pULQWĞ pStWpVL PXQNiKR] D UHQGHOWHWpV DNiU UpV]OHJHV PHJYiOWR]WDWiViKR] D
YRQDWNR]ypStWpVJ\LMRJV]DEiO\RNV]HULQWLHQJHGpO\HNYDJ\WXGRPiVXOYpWHOV]NVpJHV
  $ YpGHWW pUWpNHW pULQWĞ pStWpVL PXQNiN PHJtWpOpVHV RUiQD Y RQDWNR]yp StWpVJ\L
MRJV]DEiO\RNEDQHOĞtUWWHUYGRNXPHQWiFLypV²DPHQQ\LEHQIHOOHOKHWĞD]HKKH]FVDWROWHUHGHWL
WHUYHNPiVRODWiQDNIHOKDV]QiOiViYDOYL]VJiOQLNHOO
D D Y pGHWWpU WpNE HDYDWNR]iVVDOpU LQWHWWU pV]pQHND M HOHQOHJLi OODSRWRWE HPXWDWy IHOPpUpVL 
GRNXPHQWiFLyMiW
E D]DQ\DJKDV]QiODWUDpVD]pStWpVLWHFKQROyJLiUDYRQDWNR]yUpV]OHWHVPĬV]DNLLVPHUWHWpVW
F DP XQNiNiO WDOp ULQWHWWp StWPpQ\UpV]HNp V DN| UQ\H]HWM HOHQOHJLi OODSRWiQDN IpQ\NpS 
GRNXPHQWiFLyMiW
G  D ]|OGWHUOHWHW LOOHWYH Q|YpQ\]HWHW pULQWĞ PXQNiN HVHWpQ NHUWIHOPpUpVL UDM]RW pV
Q|YpQ\MHJ\]pNHWYDODPLQWDNLDODNtWiVUDYRQDWNR]yNHUWpV]HWLGRNXPHQWiFLyW
  $ YpGHWW pUWpNHW pULQWĞ pStWpVL PXQNiYDONDS FVRODWRVKDW yViJLH OMiUiVEDQ ² DPHQQ\LEHQP iV
MRJV]DEiO\ HOWpUĞHQ QHP UHQGHONH]LN ² EHNH OOV ]HUH]QLD] L OOHWpNHV7 HUYWDQiFVV ]DNPDL
YpOHPpQ\pW
15. §
 $YpGHOHPDODWWiOOypUWpNHNPHJyYiVDPHJĞU]pVHIHO~MtWiVDpUGHNpEHQ²DYRQDWNR]ypStWpVL
MRJV]DEiO\RNNHUHWHLN|]|WW²D]LOOHWpNHV,IRN~pStWpVJ\LKDWyViJN|WHOH]KHWLDYpGHOHPDODWW
iOOyYDODPLQWYpGHWWHJ\WWHVHNHWpULQWĞYpGHWWWHUOHWHQWDOiOKDWypSOHWHNLOOHWYHpStWPpQ\HN
WXODMGRQRVDLWYDODPLQWKDV]QiOyLW
D DMyNDUEDQWDUWiVUDIHQQWDUWiVUDYRQDWNR]yN|WHOH]HWWVpJWHOMHVtWpVpUH
E DYpGHWWpUWpNHNYDJ\OiWYiQ\WHOpNWHOHQtWĞLGHJHQUpV]HNHOWiYROtWiViUD
F  D YpGHWW pUWpNHN MHOOHJpQHN NLIHMH]pVpUH YDJ\ KDWiVRVDEE pUYpQ\HVOpVpUH LUiQ\XOy
PXQNiODWRNHOYpJ]pVpUH
  $]   EHNH]GpV V]HULQWL PXQNiODWRN HOYpJH]WHWpVpUH D IĞpStWpV] pV D 7HUYWDQiFV LV MDYDVODWRW
WHKHW
 $N|WHOH]HWW PHJEt]RWWMD LOOHWYHDKDV]QiOyD]HOOHQĞU]pVWDKDWiO\RVMRJV]DEiO\RNV]HULQWWĬUQL
N|WHOHV
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 $N|WHOH]HWWVpJWHOMHVtWpVpYHO|VV]HIJJĞN|OWVpJHNYLVHOpVHYDODPLQWD]HOOHQĞU]pVYpJUHKDMWiVD
WHNLQWHWpEHQD]LUiQ\DGyMRJV]DEiO\RNDWNHOOILJ\HOHPEHYHQQL
16. §







  $K HO\L YpGHOHPD ODWWi OOyp UWpNHNK DV]QiODWDp VI HQQWDUWiVDV RUiQEL] WRVtWDQLN HOOD ]RN
PHJĞU]pVpWDKDV]QiODWD]RNDWQHPYHV]pO\H]WHWKHWL
 $YpGHWWHJ\HGLpSOHWHJ\WWHVKH]WDUWR]yLOOHWYHYpGHWWpSOHWUpV]HNHWWDUWDOPD]yKHO\LpUWpN
DYpGHOHPIHQQiOOiVDDODWWQHPERQWKDWyHO
  9pGHWW pStWPpQ\ WHOMHV YDJ\ MHOHQWĞVHEE UpV]OHJHV ERQWiViUD FVDN D YpGHOHP PHJV]QWHWpVH
XWiQ NHUOKHW VRU $ YpGHOHP PHJV]QWHWpVpQHN YDJ\ UpV]OHJHV ERQWiV HQJHGpO\H]pVpQHN
IHOWpWHOHNpQW D] HJ\HV pSOHWUpV]HNQHN WDUWR]pNRNQDN D] ~M pSOHWEH pSOHWHLEH  W|UWpQĞ
EHpStWpVHYDJ\D]RNPHJĞU]pVHHOĞtUKDWy
 $YpGHWWWHOHSOpVUpV]MHOOHJ]HWHVV]HUNH]HWHWHOHNRV]WiVDXWFDYRQDOYH]HWpVHPHJĞU]HQGĞ
17. §
  $ YpGHWWW HUOHWHQD ] pStWPpQ\HNHWD M HOOHJ]HWHVW HOHSOpVNpSY DODPLQWD ]pS tWHWWpV 
WHUPpV]HWHVN|UQ\H]HWHJ\VpJHVPHJMHOHQpVpWEL]WRVtWyPyGRQNHOOpStWHWQLOHKHWiWDODNtWDQLD
PHJOpYĞNHWHUUHWHNLQWHWWHONHOOKDV]QiOQLLOOHWYHIHQQWDUWDQL
  $Y pGHWWpS OHWHQpS tWPpQ\HQL OOHWYHY pGHWWpS OHWUpV]WW DUWDOPD]yO pWHVtWPpQ\HQH] HNNHO
pULQWHWW WHONHQ KLUGHWpV UHNOiP QHP KHO\H]KHWĞ HO NLYpYH D] pSOHW IXQNFLyMiYDO |VV]HIJJĞ
UHNOiPRWYDJ\FpJpUW
  $Y pGHWWpS tWPpQ\HQ~ MS DUDSHWNRQYHNWRUY DJ\N OtPDEHUHQGH]pVN OWpULHJ \VpJHQ HP
KHO\H]KHWĞHO
  $ YpGHWW pStWPpQ\HQ FVDN D OiWYiQ\W QHP pULQWĞ DQWHQQD KtUN|]OpVL HJ\VpJ KHO\H]KHWĞ HO
$PHQQ\LEHQD Oi WYiQ\WQ HP pULQWĞ PiV PĬV]DNL PHJROGiV QLQFV D YpGHWW pStWPpQ\HQ
OHJIHOMHEEHJ\WiYN|]OpVLEHUHQGH]pV DQWHQQD KHO\H]KHWĞHOOHKHWĞOHJWDNDUWDQ
18. §
  9pGHOHPPHO pULQWHWW N|]WHUOHW FVDN D WHOMHV WHUOHWUH NLWHUMHGĞ D YpGHWW pUWpN OiWYiQ\
V]HPSRQWMDLWILJ\HOHPEHYHYĞNRPSOH[WHUYDODSMiQDODNtWKDWyNL~MtWKDWyIHO
  $N| ]WHUOHWHNHWD] RNE XUNRODWiWE ~WRU]DWiWD N LDODNXOWN |UQ\H]HWLN pSM HOOHJ]HWHVVpJHLQHNpV 
NDUDNWHUpQHNPHJWDUWiViYDONHOONLDODNtWDQL
8. A védett építmények fenntartásának támogatása
19. §




  $Y pGHWWp UWpNHNI HQQWDUWiViWp VI HO~MtWiViW D]g QNRUPiQ\]DWW iPRJDWMD( ]HQW iPRJDWiVD
YpGHWWp UWpNQHNDV ]RNiVRVM yNDU EDQWDUWiVLP XQNiODWRNRQ W~OPHQĞ D YpGHWWVpJJHO
|VV]HIJJpVEHQ IHOPHUOĞ D WXODMGRQRVW WHUKHOĞ PXQNiODWRN UpV]EHQL ILQDQV]tUR]iViUD
NRPSHQ]iOiVDV]ROJiO
  $]gQNRUPiQ\]DWD]  EHNH]GpVV]HULQWLWiPRJDWiVFpOMiUDDVDMiWWXODMGRQiEDQiOOyYpGHWW
pUWpNHNIHQQWDUWiViUDUHQGHOHWpEHQNHUHW|VV]HJHWiOODStWPHJ
 $]| QNRUPiQ\]DWD  YpGHWWp UWpNHWI HQQWDUWyW XODMGRQRVRN KDV]QiOyN V ]iPiUD  IHQQWDUWiVL
N|WHOH]HWWVpJN WHOMHVtWpVpQHN HOĞVHJtWpVH pUGHNpEHQ  VHJtWVpJHW Q\~MW D] pYHQWHP HJKLUGHWHWW
.ĞEiQ\DLeUWpNYpGHOPL7iPRJDWiVL$ODSSiO\i]DWDNHUHWpEHQ
 $]|QNRUPiQ\]DWLWiPRJDWiVRGDtWpOpVpUĞOD]gQNRUPiQ\]DWLOOHWpNHVV]DNEL]RWWViJDG|QW
  $W iPRJDWiVUyODQQDNI HOKDV]QiOiViUyOp VD] H OV]iPROiVLV ]DEiO\RNUyOD ]g QNRUPiQ\]DWD
NHGYH]PpQ\H]HWWHOWiPRJDWiVLV]HU]ĞGpVWN|W
20. §
  $ KHO\LY pGHOHPPHOpU LQWHWW OpWHVtWPpQ\HNI HO~MtWiViYDO NDSFVRODWRV HVHWOHJHV DGyNHGYH]PpQ\
DYRQDWNR]yDGyMRJV]DEiO\RNNHUHWHLN|]|WWD]RWWPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNNHOYHKHWĞLJpQ\EH
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  $YpGHWWpStWPpQ\IHO~MtWiViQDNYpJUHKDMWiViW ²D]HVHWOHJHVDGyNHGYH]PpQ\LJpQ\EHYpWHOH
FpOMiEyO²NpUHOHPUHDSROJiUPHVWHULJD]ROMD
21. §
  $ YpGHWW pUWpNHNQHN D]     pV   EHNH]GpVEHQ U|J]tWHWW FpORNQDN PHJIHOHOĞ IHQQWDUWiVD
IHO~MtWiVDM yNDU EDQWDUWiVDH OLVPHUpVHNpQWD] g QNRUPiQ\]DWDY pGHWWp UWpNHWI HQQWDUWy
WXODMGRQRVRN KDV]QiOyN V ]iPiUDG tMDWDO DStW PHO\HWR NOHYpO pV WiEOD iWDGiViYDO IHMH] NL
Å(OLVPHUpV.ĞEiQ\DpStWHWW|U|NVpJHPHJĞU]pVppUWeYV]iPµPHJQHYH]pVVHO
 $]HOLVPHUĞRNOHYHOHNRGDtWpOpVpUĞO²DIĞpStWpV]V]DNPDLMDYDVODWDpVD]|QNRUPiQ\]DWLOOHWpNHV
V]DNEL]RWWViJDYpOHPpQ\pQHNLVPHUHWpEHQ²D.pSYLVHOĞWHVWOHWG|QW
  $] HOLVPHUĞ RNOHYHOHNHW D SROJiUPHVWHU PLQGHQ pYEHQ D .XOWXUiOLV gU|NVpJ 1DSMiQ DGMD iW D
NLWQWHWHWWHNQHN DNLN MRJRVXOWDN D YpGHWW pSOHWHW pStWPpQ\W D] HUUĞO V]yOy H FpOUD
UHQGV]HUHVtWHWWHJ\VpJHVWiEOiYDOPHJMHO|OQL
9. A védett értékek nyilvántartása és megjelölése
22. §

  $ KHO\L YpGHWWVpJ DOi KHO\H]HWW pUWpNHNUĞO |QNRUPiQ\]DWL Q\LOYiQWDUWiVW pUWpNNDWDV]WHU  LV NHOO
YH]HWQL (] D Q\LOYiQWDUWiV Q\LOYiQRV DEED EiUNL EHWHNLQWKHW $ Q\LOYiQWDUWiV YH]HWpVpUĞO D
SROJiUPHVWHUJRQGRVNRGLN
 $Q\LOYiQWDUWiVWDUWDOPD]]DDYpGHWWpUWpN
D PHJQHYH]pVpW
E SRQWRVKHO\pW XWFDKi]V]iPKHO\UDM]LV]iP WHUOHWKDWiUiW XWFDWpUN|]WHUOHWWHOHN 
F DWXODMGRQRVNH]HOĞ EpUOĞ QHYpWFtPpW
G KHO\V]tQUDM]RW
H DUHQGHOWHWpVpVKDV]QiODWLPyGPHJQHYH]pVpW
I DYpGHOHPHOUHQGHOpVpUHYRQDWNR]yG|QWpVPiVRODWiW
J IRWyGRNXPHQWiFLyW
K DYpGHWWpUWpNHWpULQWĞKDWyViJLLQWp]NHGpVHNMHJ\]pNpW LNWDWyV]iPiW 
L  PLQGHQ HJ\pE DGDWRN DPHO\ D PHJĞU]HQGĞ pUWpN V]HPSRQWMiEyO D YpGHOHPPHO
|VV]HIJJpVEHQ D Q\LOYiQWDUWiVW YH]HWĞ PLQGHQ HJ\pE DGDWRW DPHO\HW D PHJĞU]HQGĞ pUWpN
V]HPSRQWMiEyODYpGHOHPPHO|VV]HIJJpVEHQDQ\LOYiQWDUWiVWYH]HWĞLQGRNROWQDNWDUW
  $ YpGHWW LQJDWODQW pULQWĞ WHVWOHWL LOOHWYH KDWyViJL G|QWpVUĞO D Q\LOYiQWDUWiVW HJ\ PiVRODWWDO
pUWHVtWHQLNHOO
10. A védett értékek megjelölése
23. §
 $KHO\LHJ\HGLYpGHOHPDODWWiOOypSOHWHWpStWPpQ\W²DQQDNpUWpNHLWQHPVpUWĞPyGRQ²D]H
FpOUDUHQGV]HUHVtWHWWHJ\VpJHVWiEOiYDONHOOPHJMHO|OQLD]DOiEELV]|YHJJHO
Å%XGDSHVW;NHUOHW.ĞEiQ\DLgQNRUPiQ\]DWiOWDOYpGHWWpQ\LOYiQtWRWWKHO\LpUWpNeYV]iPµ
  $ WiEOD HOKHO\H]pVpUĞO NDUEDQWDUWiViUyO SyWOiViUyO ² NO|QH OMiUiVQ pONO ² DS ROJiUPHVWHU
JRQGRVNRGLN
 $WXODMGRQRV KDV]QiOy DWiEODHOKHO\H]pVpWpVIHQQWDUWiViWWĬUQLN|WHOHV
 9pGHWWXWFDNpSOiWYiQ\HVHWpQDYpGHWWVpJWpQ\pWD]gQNRUPiQ\]DWDN|UQ\H]HWKH]LJD]RGy
DYpGHWWVpJWpQ\pWpVRNiWYDODPLQWDYpGHWWVpJJHO|VV]HIJJĞHJ\pELQIRUPiFLyWWDUWDOPD]y
WiEOiYDOPHJMHO|OKHWL

11. A helyi védelem irányítása
24. §




 $KHO\LYpGHOPHWDSROJiUPHVWHUDIĞpStWpV]N|]UHPĬN|GpVpYHOLUiQ\tWMD
  $ KHO\L YpGHOHPPHO NDSFVRODWRV DGPLQLV]WUDWtY IHODGDWRN HOOiWiViUyO D -HJ\]Ğ D 3ROJiUPHVWHUL
+LYDWDON|]UHPĬN|GpVpYHOJRQGRVNRGLN
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
12. A védett értékek szerepe az oktatásban pVN|]PĬYHOĞGpVEHQ
25. §



 $]pStWpV]HWLpVWHUPpV]HWLpUWpNHNV]HPOpOHWLOOHWYHMHOOHPIRUPiOyV]HUHSpQHNpUYpQ\HVOpVHD
WHOHSOpVLD ]RQRVViJWXGDWI HMOHV]WpVHpU GHNpEHQD Y pGHWWpU WpNHNQHNpV D Y HONN DSFVRODWRV
LVPHUHWHNQHNDKHO\LRNWDWiVEDQpVN|]PĬYHOĞGpVEHQKHO\WNHOONDSQLXN
 $]  EHNH]GpVEHQIRJODOWDNpUYpQ\HVOpVpUĞODSROJiUPHVWHUJRQGRVNRGLN
 gQNRUPiQ\]DWLWiPRJDWiVVDOIHO~MtWRWWYpGHWWpUWpNHNLGĞV]DNRV²V]HUYH]HWW²EHPXWDWiViUyOpV
DQQDN IHOWpWHOHLUĞO D] gQNRUPiQ\]DW pV D NHGYH]PpQ\H]HWW D     EHNH]GpVH V]HULQWL
WiPRJDWiVLV]HU]ĞGpVNHUHWpEHQPHJiOODSRGKDW
13. Szabálysértés
26. § 1

ZÁRÓ RÉSZ
27. §
 ( U HQGHOHWY pJUHKDMWiViUyO ² D NpSYLVHOĞWHVWOHWLp VEL] RWWViJLK DWiVN|UEHX WDOWG |QWpVHN
NLYpWHOpYHO²DSROJiUPHVWHUJRQGRVNRGLN
 $KHO\LYpGHOHPPHONDSFVRODWRVV]DNPDLHOĞNpV]tWĞIHODGDWRNDWD]|QNRUPiQ\]DWLIĞpStWpV]OiWMD
HO
 $YpGHWWpQ\LOYiQtWiVVDONDSFVRODWRVHOMiUiVLpVV]DNpUWĞLN|OWVpJHNHWD]gQNRUPiQ\]DWYLVHOL
28. §










 (]DUHQGHOHWV]HSWHPEHUiQOpSKDWiO\ED
  ( UHQGHOHW HOĞtUiVDLW D WHOHSOpVUHQGH]pVL WHUYHN HOĞNpV]tWpVH LOOHWYH D PiU HOIRJDGRWW WHUYHN
IHOOYL]VJiODWDVRUiQILJ\HOHPEHNHOOYHQQL

Kovács Róbert
polgármester

+DWiO\RQNtYOKHO\H]WH

Dr. Szabó Krisztián
MHJ\]Ğ

9 |QNUHQGHOHW
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége

Sorszám

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

Cím

Helyrajzi
szám

1.

Korponai utca 4. –
Endre utca 1/A.

38965/1

2.

Korponai utca 12.

38945

Jelenlegi funkció

Eredeti funkció

Építész - tervező

Építés éve

Irodaház

Gottschlig Ágoston
Rum és Likőrgyára
és lakása

Dura Tamás

1898.

Lakóépület

Lakóépület és
hentes műhely

Sorg Antal

1889.

3.

Halom utca 9.

39068/1

Lakóépület

Lakóépület

Dura Tamás

1897., Jobb
oldali
oldalszárny
1937.,
Rehabilitációs
felújítás: 2002.

4.

Füzér utca 27/A.

39055/4

Lakóépület

Lakóépület

Pink Béla és Rácz
Márton

1931.

5.

Liget utca 40. –
Ónodi utca 9.

39152

Lakóépület

Lakóépület

Jakab Árpád

1900.

6.

Bolgár utca 13. –
Cserkesz utca 19/B.

41540/116

Lakóépület
műhelyekkel

Lakóépület
műhelyekkel

7.

Martinovics tér 2.

Torockó Vendéglő
és ABC

Szalai István, majd
Routh György
vendéglője

41795

1930. körül
Schöntheil Richárd

1906.
1840. körül,
1905.
(átalakítás,
bővítés)

8.

Martinovics tér 3.

41794

Lakóépület

Vendéglő

9.

Kápolna utca 25. –
Martinovics tér 10.

41811

Lakóépület üzlettel

Lakóépület üzlettel

Lemberger Alfréd

1894.

10.

Kelemen utca 14.

41749

Lakóépület

Lakóépület

Pech Sámuel

1899.

11.

Ihász utca 12.

41760

Lakóépület

Lakóépület

Dura Tamás

1898.

12.

Ihász utca 8-10.

41760

Asztalosárugyár
(DIFA és HEVIT Kft.)

Sorg Antal Rt.
Asztalos gyára

1910. valamint
1920. körül

13.

Kelemen utca 5.

41549

Lakóépület +
műhelyépület

Lakóépület +
lakatosműhely

1910. körül

14.

Kelemen utca 7. –
Cserkesz utca 35.

41548

Lakóépület

Lakóépület

1910. körül

15.

Cserkesz utca 39. –
Lámpagyár utca 22.

41552

Zeneiskola

Igazgatói villa

16.

Gergely utca 26.

41853

Orvosi rendelő +
lakások

„Jézus Mária”
vendéglő (kocsma)

17.

Gergely utca 30. –
Salamon utca 1.

41870

Lakóépület +
műhelyépület

18.

Kőér utca 7/B.

41871/8

19.

Kápolna tér 4.

41454

20.

Petrőczy utca 18.

42020/3

21.

Korponai utca 9.

38960

22.

Sörgyár utca 16.

41028/7

Menyhért Miklós

1923-1924.
1890. körül
1890. körül
lakóépület,
1900. körül
műhelyépület

Richter Gedeon
gyár irodái

Paszomány gyár

1920-as évek

Ált. iskola

Községi elemi iskola

1887.

Lakóépület

Lakóépület (villa)

1930. körül

Lakóépület

MÁV tisztviselők
lakóháza

1887. körül,
1900.

Használaton kívül

Kőbányai Serfőző
Rt. Igazgatói villa

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

Bővítés: Vidor Emil

1890. körül
Bővítés: 192224.
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23.

Kápolna tér 3.

41453/4

Lakóház

Feltehetőleg
plébánia, majd
elemi iskola

1860. körül

24.

Jászberényi út

41018/2

Lakóház

Irodaház

1900-as évek
eleje

25.

Sírkert utca 27.

42514/2

Lakóépület

Lakóépület

1898 körül

26.

Harmat utca – Ihász
utca sarok

41451/6

Lakóépület

Lakóépület
(munkáslakóház)

1880. körül

27.

Harmat utca 24.

41332/4

Lakóépület

28.

Gyömrői út 46-48.

1870. körül
későbbi
kiegészítéssel
1890., 1941.
gyártelep
bejáratának
átalakítása

42208

Richter Gedeon
gyár

Magnezit Ipari
Művek

29.

Gergely utca –
Noszlopy utca
sarok

42137/74

Öntvényalakos
kőfeszület

Kőkereszt
pléhkrisztussal

1890. (pléhKrisztus)
1945.
(öntvény)

30.

Márga utca –
Gergely utca 46.

41889/1

Lakóépület

Szalámigyár

1880 körül

31.

Harmat utca 20.
Nyitra utca 1.

41334

Lakóépület

Lakóépület

1959-60.

32.

Harmat utca 23.

41450/2

Lakóépület

"Jenő otthon"
lakóépület

dr. vitéz Kiss Tibor

1942.

33.

Harmat utca 26.

41332/5

Lakóépület

"Antal otthon"
lakóépület

dr. vitéz Kiss Tibor

1942.

34.

Sörgyár utca 35.

41237

Lakóépület

Lakóépület

Obrist Vilmos

1924.

35.

Kerepesi út 81.

40690/8

Lakóépület

Vámház

Budapest Székesfv.
Mérnöki Hiv.

1899.

36.

Kőbányai út 47/A.

38440/25

Lakóépület

Vámház

Budapest Székesfv.
Mérnöki Hiv.

1899.

37.

Kőrösi Csoma
Sándor út 24-26. –
Ónodi utca 15.

39135

Fővárosi Bajcsy
Zsilinszky Kórház
Gizella
rehabilitációs
osztálya

Terhes nők otthona
és szülőintézete

dr. Kotsis Endre,
Sinkovits Lajos

1928.

38.

Új köztemető,
Kozma utca

42536/1

Bejárati épület

Bejárati épület

Cziegler Győző

1903.

39.

Maglódi út 89-91.

41062/1

Fővárosi Bajcsy
Zsilinszky Kórház

Fővárosi Bajcsy
Zsilinszky Kórház

Szabolcs Ferenc,
Rimanóczy Gyula

1929-34., 1945.

40.

Üllői út 108.

38317/1

Szálloda

Vámház

Budapest
Székesfőváros
Mérnöki Hiv.

1899.

41.

Gitár utca 21-23. –
Sörgyár utca 23.

41270/3

Vidor Emil

1910. körül

42.

Gergely utca 112/C.

42137/95

Gyárkémény

Gyárkémény

1900. körül

43.

Harmat utca 26.

41332/6

Lakóépület

Mezőőri lak

XIX. sz. eleje

44.

Kolozsvári utca 2.

(39204/1)

BKV áramátalakító

BKV áramátalakító

1910 körül

45.

Kőbánya-alsó vá.

38925/3

Vasútállomás

Vasútállomás

46.

Maláta utca 14.

41014/10

Lakóépület

Lakóépület

1840. körül,
1890. körül

47.

Óhegy utca 50.

42090/16

Lakóépület

Vadászlak

XIX. sz. eleje

48.

Alkér utca 35.

41953

Lakóépület

Lakóépület

Fazekas István

1897.

49.

Bihari út – Horog
utca sarok

Vasútüzemi épület
és raktár

Állomás és
raktárépület

n.a.

1877.

38364/1

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

Hajós Miklós

vitéz Kamarássy
Jenő

1944.
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Lakóépület

Lakóépület
(bérház)

Orbán Jenő

1929.

Lakóház

Lakóépület és istálló Jurás József

1913.

42528/16

Ravatalozó

Ravatalozó

n.a.

n.a.

Dömsödi utca 19.

40842

Lakóépület

Lakóépület

Vockmer Rakmond

1911.

54.

Dömsödi utca 23.

40840/2

Lakóépület

Lakóépület

Strómájer Antal

1906.

55.

Fertő utca 8.

38358/4

Irodaépület

Irodaépület

n.a.

1960. körül

56.

Halas utca 5.

40571

Lakóépület

Lakóépület

ifj. Jankó Gyula

1928.

57.

Kada utca 27-29.

41671/1

Iskola és óvoda

Iskola és óvoda

n.a.

n.a.

58.

Keresztúri út 6/B.

40565/2

Lakóépület

Lakóépület

Dudus Ernő, Máté
József

1930.

59.

Kőbányai út 45.

38440/23

Rendelőintézet

Rendelőintézet

Molnár Pál

1949.

60.

Kőrösi Csoma
Sándor út 43-51.

41397/2

Társasház üzletekkel

Bérház üzletekkel

n.a.

1955. előtt

61.

Méhes utca 4.

Kórház

„Paula” Nyilvános
jellegű szülőotthon

Sorg Antal,
majd Sorg Antal és
Hoepfner Pál

1929.
Bővítés: 1932.

62.

Óhegy utca 38.

42075/1

Lakóépület

Lakóépület

na.

1910. körül

63.

Rákász utca 17/B.

40600

Lakóépület

Lakóépület

Nagy István

1911.

64.

Szállás utca 7.

38367/6

Lakóépület

Az egykori
sertésszállások
központi épülete

n.a.

1900-as évek
eleje

65.

Szállás utca 8-12.

38384

Irodaház
(NEBIH)

Állatgyógyásza-ti
oltóanyag ellenőrző Székely Mihály
intézet

1920.

66.

Szlávy utca 50.

41998

Lakóépület

Lakóépület

Böhm János

1897.

Irodaépület
(KŐKERT Kft.)

Irodaépület

n.a.

1930-as évek

50.

Bihari utca 17.

51.

Cserkesz utca 78.

52.

Csucsor utca –
Izraelita temető

53.

67.

Hizlaló tér 3.

38320/3
41670

40578

38315/83

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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$]HUHGHWL30)V]LQWHVpSOHWPDJDVWHWĘYHOpSOW-HOHQOHJLODSRVWHWĘViOODSRWDEDQDODNXOW
NLDPLNRUHPHOHWUipStWpVVHO~MDEEODNiVWDODNtWRWWDNNLDWHWĘWpUKHO\pQ(]HND]XGYDUIHO|OLROGDORQ
IJJĘIRO\RVyQ N|]HOtWKHWĘN PHJ$ ]HP HOHWUipStWpVWQHP VL NHUOD ]HU HGHWLpSO HWKH]P pOWy
V]tQYRQDORQNLYLWHOH]QL
EHQDKRP ORN]DWIHO~MtWiVUDNHUOW0DLiOODSRWiEDQD]pSOHW30)V]LQWHV]iUWVRU~DQpSOW
PRGHUQODNyKi]pUWpNHVEHOVĘXGYDUUDO




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN)ĘYiURVL7HUYWiU





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS





2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW)]pUXWFD$



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




eUWpNYL]VJiODW




$]pSOHWD]DViWpStWpVHHOOHQpUHĘU]LDDVpYHNMHOOHJ]HWHVUpV]OHWHLWD]DODJVRULDEODNRNDW
pV D EHMiUDWRW NHUHWH]Ę UXV]WLNXV NĘOiED]DW VtNOHPH]HV DEODNNHUHWH]pV KiUPDV RV]WiV~ DEODNRN D
NDSXIHOHWWNHUHNDEODNILQRPKRPORN]DWLGtV]tWpV
gVV]HVVpJpEHQD]HUHGHWLpSOHWKRPORN]DWLUpV]OHWHLYpGHQGĘpUWpNHWNpSYLVHOQHN

.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP ; 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
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0HJMHJ\]pV




8WFDNpS





$EODNUpV]OHW














8WFDLKRPORN]DW



%HMiUDWUpV]OHWHN



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW)]pUXWFD$



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH


























9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW)]pUXWFD$

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
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+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy

7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP

9pGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW
pSOHWUpV]




Ï12',87&$


7iUVDVKi]LWXODMGRQ
/DNypSOHW
/DNypSOHW ODNiV 
)|OGV]LQWHQ]OHW
-DNDEÈUSiG±&VLPDU.iURO\
Ä7Ħ]KHO\´DODStWYiQ\

6]HFHVV]Ly
)HO~MtWDQGy
30)




.HUOHWLYpGHOHP

$]pSOHWQ\tOiV]iUyLpVEHOVĘ
UpV]OHWHL





$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$] 0)V]L QWHV NpWXGYDURVV] HFHVV]LyV EpUKi]] iUWVRU~P yGRQpSO WD/L JHWX WFD ± ÏQRGLXW FD
VDUNRQ$I|OGV]LQWHQDVDUNRQ]OHWD]DODJVRUEDQPĦKHO\HNPĦN|GWHN
$W HUYWiUL WHUYHNV] HULQWDKRP ORN]DWGt V]HV YROWGH HU UHP DFVD ND]  pSOHWKXO OiP]yKRP ORN]DWiW
DONRWytYHV]iUWHUNpO\HNpVDVDURNNLHPHOpVXWDO





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN)ĘYiURVL7HUYWiU





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS





2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW/LJHWXWFD



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




eUWpNYL]VJiODW


$]pSOHWYpGHQGĘpUWpNHLDIDUDJRWWGtV]tWpVĦYHJEHWpWHVEHMiUDWLDMWyV]iUQ\DNDNOVĘEHOVĘHUHGHWL
Q\tOiV]iUyNDPRGHUQKDWiV~OpSFVĘKi]LNRYiFVROWYDVNRUOiWDIHNHWHIHKpUPLQWiVPHWWODFKLEXUNRODW
DOpSFVĘKi]EDQpVD]HUHGHWLQpYWiEOD


.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP ; 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
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/LJHWXWFDIHOĘO



+RPORN]DWLUpV]OHW








ÏQRGLXWFDIHOĘO



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW/LJHWXWFD



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

















9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW/LJHWXWFD

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
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eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
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6]LQWV]iP



9pGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW
pSOHWUpV]




9iURVUpV]
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7iUVDVKi]LWXODMGRQ
/DNypSOHWPĦKHO\HN
/DNypSOHWPĦKHO\HN


N|UO
0RGHUQ

$0)




.HUOHWLYpGHOHP

/DNypSOHW





$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$KiURPHPHOHWHVpSOHWD&VHUNHV]XWFDLNLVYiURVLDVEHpStWpVWĘOHOWpUĘNDUDNWHUĦ$PRGHUQVWtOXV~
]iUWVRU~ PyGRQ pSOW ODNyKi] DODJVRUiEDQ PĦKHO\HN WDOiOKDWyDN DPHO\HN VOO\HV]WHWW EHMiUDWRNRQ
NHUHV]WON|]HOtWKHWĘNPHJ
$] pSOHW Y|U|V WpJODEXUNRODW~ DPHO\ ]iUW HUNpO\HNNHO WDJROW $] DEODNRN PĦNĘ NHUHWH]pVĦ RV]WRWW
DEODNRN$]DODJVRULPĦKHO\HNI|O|WWNRYiFVROWYDVHOĘWHWĘWDOiOKDWy




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN








)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS





2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%ROJiUXWFD



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




eUWpNYL]VJiODW


$]pSOHWMHOOHJ]HWHVPRGHUQODNyKi]DPHO\HOWpUD& VHUNHV]XWFDLNLVYiURVLDVEHpStWpVWĘO9pGHQGĘ
pUWpNHL D] pSOHW NDUDNWHUH pV KRPORN]DWL DUFKLWHNW~UiMD YDODPLQW D] HUHGHWL Q\tOiV]iUyL pV PĦKHO\
HOĘWHWĘL


.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP , 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
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0HJMHJ\]pV






%ROJiUXWFD±&VHUNHV]XWFDVDURN







+RPORN]DWLUpV]OHW





)RUUiV,QWHUQHW



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%ROJiUXWFD





%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
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$GDWODS
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+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
.LYLWHOH]Ę
eSOHWV]REUiV]
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP
9pGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW
pSOHWUpV]




0$57,129,&67e5


0DJiQWXODMGRQ
7RURFNy9HQGpJOĘpV$%&
9HQGpJOĘ
6FK|QWKHLO5LFKiUG
6RUJ$QWDO
0DUFKHQNH9LOPRV
'UHKHU6|UJ\iU

.ODVV]LFLVWDPDMG6]HFHVV]Ly
)HO~MtWRWW
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.HUOHWLYpGHOHP

9HQGpJOĘpV$%&pSOHWH





$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


(]DWUDGLFLRQiOLVNLVYHQGpJOĘD0DUWLQRYLFVWpUHQPDJDVEpUKi]DNN|]|WWWDOiOKDWy$]HUHGHWLpSOHW
NODVV]LFLVWDYROWGHNpVĘEEV]HFHVV]LyVVWtOXVEDQWRYiEEpSOWpVtJ\DODNXOWNLDPDL]iUWVRU~PyGRQ
NLDODNtWRWW I|OGV]LQWHV pSOHW$ V] HFHVV]LyV pSOHWUpV]W HWHMpQKXO OiPtYHV SiUWi]DWO iWKDWyDP LQ
JLSV]UHOLHI XWDO D] pSOHW YHQGpJOĘ IXQNFLyMiUD 0D H]W D UpV] $%&QHN KDV]QiOMiN %HQW HUHGHWL
IDPHQQ\H]HWIDODPEpULDWDOiOKDWy$]DEODNRNpVDEHQWLFVLOOiURNV]LQWpQHUHGHWLHN




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


%LEOLRJUiILD.ĘEiQ\DLXWFiNXWDNWHUHNSDUNRNS
(UHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN)ĘYiURVL/HYpOWiU6RUJ+DJ\DWpNGRER]
$UFKtYIRWyN6]DEy(UYLQ.|Q\YWiU%XGDSHVW*\ĦMWHPpQ\




)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS





2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW0DUWLQRYLFVWpU



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




eUWpNYL]VJiODW


$] pSOHW ĘU]L D .ĘEiQ\D W|UWpQHWpKH] V]RURVDQ KR]]iWDUWR]y WUDGLFLRQiOLV NLVYHQGpJOĘN HPOpNpW
DPHO\V]iPRVpStWpV]HWLpUWpNHWĘUL]GHHOVĘVRUEDQPLQWKHO\W|UWpQHWLpUWpNYpGHQGĘ



.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP , 
.6=7VRUV]iP
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7iUVDVKi]LWXODMGRQ
9HQGpJOĘ
/DNypSOHW
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)HO~MtWDQGy
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.HUOHWLYpGHOHP

/DNypSOHWEHOVĘWRUQiFD





$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$]pSOHWD0DUWLQRYLFVWpUHJ\LNNRUDLpSOHWHI|OGV]LQWHV]iUWVRU~PyGRQpSOW+RPORN]DWDD]XWFD
IHOp OHFVXSDV]tWRWW GH D] XGYDU IHOp RV]ORSRV WRUQiFD YDQ $]X GYDU IHO|O NpWROGDOWH J\HJ\
PHOOpNpSOHWFVDWODNR]LNDIĘpSOHWKH]$I|OGV]LQWHVPDODNyKi]D]HPHOHWHVSHGLJMHOHQOHJUHVHQ
iOO$]pSOHWHUHGHWLOHJYHQGpJOĘYROWNpVĘEEDNĘEiQ\DLV]HUYH]HWWPXQNiVRNJ\OHNH]ĘKHO\HHUUH
HPOpNWiEODXWDO




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


%LEOLRJUiILD.ĘEiQ\DLXWFiNXWDNWHUHNSDUNRNS
(UHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN)ĘYiURVL/HYpOWiU6RUJ+DJ\DWpNGRER]





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW0DUWLQRYLFVWpU



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




eUWpNYL]VJiODW


$] pSOHW NOVĘ KRPORN]DWD OHFVXSDV]tWRWW GH XGYDU IHO|OL ROGDOiQ D] RV]ORSRV WRUQiFD pStWpV]HWL
pUWpNHWNpSYLVHO$KDWiO\RVV]DEiO\R]iVLWHUYD]pSOHWHWYpGHQGĘKHO\W|UWpQHWLpUWpNNpQWWQWHWLIHO



.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP , 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN
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0D[7HOHNPpUHW
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0D[eStWPpQ\PDJDVViJ

5/;
P
P


P









$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P




0HJMHJ\]pV






8WFDNpS




6]RPV]pGODNyKi]



+RPORN]DW











6]RPV]pGYHQGpJOĘ



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW0DUWLQRYLFVWpU





%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH


6RUV]iP



9È7,V]iP &tP.È32/1$87&$

5e









$GDWODS



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
.LYLWHOH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP


9pGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW
pSOHWUpV]




9iURVUpV]

0$57,129,&67e5 Ï+(*<


7iUVDVKi]LWXODMGRQ
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/HPEHUJHU$OIUpG
6RUJ$QWDO
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3)




.HUOHWLYpGHOHP UpV]OHJHV 

$]HUHGHWLHVODNyKi]
KRPORN]DWLUpV]OHWHL





$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


9iURVV]HUNH]HWLOHJN LHPHOWSR]t FLyM~O HYiJRWWVD UN~] iUWVRU~DQ pSOWO DNyKi]( UHGHWLOHJ
HJ\HPHOHWHVPDJDVWHWĘVEpUKi]YROWDPHO\UHD]HVpYHNEHQ~MDEENpWHPHOHWHWpStWHWWHNUi$
UipStWpVVHOD]pSOHWV]tQYRQDODVLOiQQ\iDWHWĘODSRVWHWĘYpDODNXOW
0iUDD]pUWpNHVHEEHOHPHNHWD]HUHGHWLpSOHWIHQQPDUDGWUpV]OHWHLMHOHQWLN$]XGYDUWpJODEXUNRODW~





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN)ĘYiURVL7HUYWiU
)ĘYiURVL/HYpOWiU6RUJ+DJ\DWpNGRER]





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS





2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW0DUWLQRYLFVWpU



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




eUWpNYL]VJiODW


$] pSOHW PDL iWDODNtWRWW IRUPiMiEDQ HOĘQ\WHOHQ MHOOHJWHOHQ GH D] HUHGHWLOHJ EHQ pSOW
PDJDVWHWĘVSROJiULEpUKi]PHJPDUDGWKRPORN]DWLHOHPHLYpGHQGĘpStWpV]HWLpUWpNHWNpSYLVHOQHN
.DSXNDSXDOMOpSFVĘKi]LQGtWiVKRPORN]DWLUpV]OHWHN


.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP , 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
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0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
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eUWpNYL]VJiODW
.pVĘV]HFHVV]LyV V]DEDGRQiOOy PDJDVWHWĘV YLOODEDU RNNRV pV ELHGHUPHLHU UpV]OHWIRUPiNNDOD V]LP
PHWULNXV W|PHJNRPSR]tFLyYDO -HOHQOHJLP HJMHOHQpVpWD] HU HGHWL IHOWHKHWĘHQ N |UO pSOW
KLVWRUL]iOyO DNyKi]  pYL EĘYtWpVHNRUiWpStWpVHNRU NDSWD $] iWDODNtWiVRN VRUiQ 9LGRU (PLO
PĦpStWpV] HPHOHWHWpS tWHWWDGpO NHOHWLI |OGV]LQWHV pSOHWV]iUQ\UDpV OHERQWRWWDDN RUiEELEHO O N|U
DODSUDM]~OpSFVĘKi]DWP HO\QHNKHO\pQ~MQDJ\REEQpJ\]HWHVOpSFVĘKi]LW|PHJJHOLOOD]HOppStWHWW
PRQXPHQWiOLVOpSFVĘVIHOYH]HWpVVHODYLOODpSOHWQHNMHOHQWĘVEHMiUDWLKDQJV~O\WDGRWW
8WFDNpSL MHOHQWĘVpJĦ pV ULWNDViJpUWpNĦ D V]RNDWODQ PpUHWĦ KLVWRUL]iOy YDVEHWRQ KiUPDV NDSX]DW
PHO\QHNNpWROGDOiQtYHOWIDOD]RWWNHUtWpVÄNDURN´DGQDNWRYiEELKDQJV~O\RVWpUKDWiVW H]WDV] DEiO\R
]iVVRUiQDWHOHNKDWiUPHJKDWiUR]iViQiOIHOWpWOHQILJ\HOHPEHNHOOYHQQL $V]HPpO\pVNRFVLEHMiUy
GtV]HV W|OJ\IDNDSXLD NDSXVIONHY DV DEODNUiFVDpSHQ IHQQPDUDGWDN $] HJ\NRUL IXWyQ|YpQ\GtV]
NO|QKR]]iDGRWWpUWpN YROW DNO|QOHJHVNDSX]DWRQDPĦYLpVWHUPpV]HWLpUWpNHNHJ\PiVWJD]GDJtWy
HJ\WWKDWiViQDNV]pSSpOGiMDYLVV]DiOOtWiVDpUWpNQ|YHOĘMHOHQWĘVpJĦ
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$]EHQpSOW~MOpSFVĘKi]KiUPDVDEODND



&tPHUGtV]DPĦNĘNDSXNHUHWOXQHWWiMiEDQDEHMiUDW
I|O|WWLOiPSiVYDVYHJHOĘWHWĘKLiQ\]LNSyWODQGy





$NRUDEHOLKDQJV~O\RVNDSX]DWNpWROGDOiQtYHOWIDOD
]RWWNHUtWpVVHODVDUNRNRQOiPSiVVDO IRUUiV)$ 



$]pSHQIHQQPDUDGWNO|QOHJHVULWNDViJpUWpNĦKLVWRUL
]iOyEpOOHWHVNLDODNtWiV~KiUPDVYDVEHWRQNDSX]DWPD



$]pYLiWDODNtWiVNRUNpV]OWHOHJiQVIDOpSFVĘKi]
UpV]OHWHMyOPXWDWMDDYLOODEHOVĘpStWpV]HWLLJpQ\HVVpJpW










$]HJ\NRULV]HPpO\EHMiUyD]HUHGHWLW|OJ\IDNDSXYDO
pVDNDSXVIONHV]pSHQPHJPDUDGWYDVUiFVRVDEODND







%XGDSHVW)ĘpV6]pNYiURV|VV]HV
WHUOHWHLQHNWpUNpSH IRUUiV+DGW|UW,QW7pUNpSWiUD 



9LGRU(PLOiWDODNtWiVLWHUYH IRUUiV%)/ 
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD
$WiUJ\LpSOHWHN.ĘEiQ\DHOVĘWHOHSOpVPDJMDWpUVpJpEHQiOOQDN,JHQIRQWRVD]HJ\NRULNLVN|]SRQW
UpV]OHWHV IHMOĘGpVW|UWpQHWL YL]VJiODWD V]DNV]HUĦ PHJNXWDWiVD HOHP]pVH ÄPHJIHMWpVH´ $]LW Wi OOy
pSOHWHN DPĦHPOpNNiSROQDDIĘYiURVLYpGHWWVpJDODWWiOOyKi]DNLOODMHOHQYL]VJiODWWiUJ\iWNpSH]Ę
pSOHWHN pVN|]WHUOHWHNFVDNHW|UWpQHWLP~OW|VV]HIJJpVHLEHQpUWHOPH]KHWĘHNV]DEiO\R]KDWyDN


%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
%XGDSHVWL)ĘYiURVL/HYpOWiU %/) WpUNpSWiUD±DUFKtYYiURVWpUNpSHN)6](.%XGDSHVW*\ĦMWHPpQ\
'DXV]*\XOD.ĘEiQ\DP~OWMDpVMHOHQHhGY|]OHW.ĘEiQ\iUyO±UpJLNĘEiQ\DLNpSHVODSRN
8QJYiU\-HQĘ$](XUySDL8QLyIĘYiURVDL±%XGDSHVWYiURVUpV]HL.ĘEiQ\D
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eUWpNYL]VJiODW
$IHOWHKHWĘHQN|UOpSOWKi]NOVHMpQHJ\HGODKiWVyKRPORN]DWQDJ\DEODNDLN|WKHWĘNW|UWpQHWL
NRURNpSt WpV]HWpKH] HVHWQNEHQ D NpVĘNODVV]LFL]PXVKR] KDVRQOyDN D V]RPV]pGRV HJ\NRUL IRJDGy
DEODNDLYDORWWYDNRODWNHUHWWHOPHO\HNNpVĘNODVV]LFLVWDURPDQWLNXVVWtOXVMHJ\HNHWKRUGR]QDN $]XWFDL
KRPORN]DW7 RV]WiV~ DEODNDL D KiWXO PHJPDUDGWDNNDO D]RQRV UpJLHN KHO\pUH D ;; V]i]DG HOVĘ KDU
PDGiEDQ NHUOKHWWHN $ I|OGV]LQW Q\tOiV]iUyLW D] HOP~OW pYWL]HGHNEHQ FVHUpOWpN NL (J\pE NOVĘ VWt
OXVMHJ\HLWĘO SO SiUNiQ\ DEODNNHUHWH]pV  LGĘYHO PHJIRV]WRWWiND] pSO HWHW. RUDSRQ WRVDEEP HJKD
WiUR]iViKR]QpONO|]KHWHWOHQD]pSOHWEHOVĘLVPHUHWH EROWR]iVRNNLYiOWiVRNIDOYDVWDJViJRN stb.). 
$]pS OHWP DLXW FDLRO GDOLI |OGV]LQWMH PHO\RO GDOUyOpV KiWXOUyOSL QFH  D W|UWpQHWLW pUNpSHNW DQ~ViJD
V]HULQW HUHGHWLOHJ LV tJ\ pSOKHWHWW HJ\ NĘIHMWĘiJt YHV WRUNRODWiEDQ "  (ONpS]HOKHWĘK RJ\X WyODJ
NpV]OWDWpUNpSHNHQMHO]HWWtYHVV]pOĦNLPpO\tWpVpVD]tJ\NLDODNXOWHOĘXGYDUUyOROGRWWiNPHJDW HONHQ
iOOy Ki]P HJN|]HOtWpVpWD] XWyODJO HVOO\HV]WHWW XWFDL V]LQWUĘO 0LQGH]HQN pUGpVHNW LV]Wi]iViKR] D
WpUVpJ IHMOĘGpVW|UWpQHWpQHN UpV]OHWHV IHOWiUiVD D WHONHQiO OyP LQGNpW pSOHW NOVĘEHOVĘ PĦHPOpNL
PHJNXWDWiVDV]NVpJHV
$NXWDWiVEDV]NVpJHVEHYRQQLDN iSROQDNLVWHPSORPN|UOIHQQiOOyPiVLN;,;V]i]DGLpSOHWHWD]
HJ\NRULIRJDGyWKRJ\DWHUHSiWDODNtWiVDHOĘWWLiOODSRWHOYLUHNRQVWUXNFLyMDQ\RPiQH]WD]ĘVLNĘEiQ\DL
WHOHSOpVPDJRWPHJLVPHUKHVVNKRJ\OHKHWĘVpJQ\tOMRQDUpV]OHJHVPĦHPOpNLKHO\UHiOOtWiVVDODQQDN
PDL IHOLGp]pVpUH D UpJL pSOHWHN HJ\Yp WDUWR]iViQDN PHJPXWDWiViUD D] HOVĘ WHOHSOpVN|]SRQW
YL]XiOLVpVWDUWDOPLWXGDWRVtWiViUD$]ÏKHJ\XV] PDUHVHQiOOy pVD.iSROQDWpUV]DODWWL
PD ODNyKi]NpQW PĦN|GĘ  KiURP pSOHWEHQ N|]|VVpJL IXQNFLyN HOKHO\H]pVH NtYiQDWRV HOVĘVRUEDQ
NXOWXUiOLVIHOKDV]QiOiVVDO$WHPSORPGRPENHOHWLpV Q\XJDWLROGDOiQLOODWHPSORPpV DKi]DNN|]|WW
DN |]WHUOHWHN KDV]QiODWLpV NLDODNtWiVL~M UDJRQGROiVDM DYDVROW JpSNRFVLIRUJDORPN RUOiWR]iVD
EXUNRODWRNQ|YpQ\]HWVWE 0HJYL]VJiODQGyKRJ\.ĘEiQ\DYiURVW|UWpQHWLpUWpNĦWHOHSOpVPDJMDPpO
WyKDV]QRVtWiViW UHQGH]YpQ\HNYiViURNNXOWXUiOLVPĦYpV]HWLHVHPpQ\HNVWEWDUWiViUDDONDOPDVW|U
WpQHWLpVKHO\LLGHQWLWiVpUWpNĦWpUVpJNLDODNtWiViW PLO\HQPyGRQV]ROJiOKDWMDOHJMREEDQDIHQQPDUDGW
pUWpNHVpSOHWiOORPiQ\
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9iURVNpSLYiURVpStWpV]HWL|VV]HIJJpVHN






.ĘEiQ\D PiLJ IHQQPDUDGW pStWpV]HWLHJ \WWHVpUWpNĦ W|UWpQHWL WHOHSOpVPDJMD D &RQWLNiSROQD YROWDN HUOHW
HOVĘpVN|]HOpYLJHJ\HWOHQWHPSORPDN|UO|WWHDODNXOWNLD;,;V]EDQD]HOVĘWHOHSOpVN|]SRQWLVNROiYDO
SOpEiQLiYDOIRJDGyYDO



$]LSDU NĘEiQ\iV]DWV|UJ\iUWiVWpJODpJHWpVVWE KLKHWHWOHQPpUWpNĦIHMOĘGpVH.ĘEiQ\iQD;,;V]PiVRGLN
IHOpWĘO KDWDOPDV ODNiV pV LVNRODL IpUĘKHO\LJpQQ\HOO pSHWWI HO$ ] DV pYHN YpJpWĘO D WHPSORPRQ NtYO D
NpSHQOiWKDWyYDODPHQQ\LpSOHWRNWDWiVLFpORNDWV]ROJiOW




$NiSROQDGRPENHOHWLpVQ\XJDWLROGDOiQLOODWHPSORPpV]DNLROGDOiQDKi]DNIHOpDN|]WHUOHWHNKDV]QiODWLpV
NLDODNtWiVL~MUDJRQGROiVDMDYDVROWDNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦWHOHSOpVW|UWpQHWLpUWpNĦKHO\HQ
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)ĘpSOHW











$PLQWHJ\pYHVpSOHWpStWpVW|UWpQHWpQHNV]DNV]HUĦIHOWiUiVDV]NVpJHVPLYHODKiWVyKRPORN]DWRQPHJ
PDUDGWNpWNpVĘNODVV]LFLVWDDEODNRQNtYOHJ\pENOVĘVWtOXVMHJ\HLWĘO SOSiUNiQ\DEODNNHUHWH]pV LGĘYHOPHJ
IRV]WRWWiND ] pSOHWHW NRUDSR QWRVDEEP HJKDWiUR]iViKR]Qp ONO|]KHWHWOHQ D] pSOHWEHOVĘ SRQWRV LVPHUHWH LV
EROWR]iVRNNLYiOWiVRNIDOYDVWDJViJRNVWE 


0HOOpNpSOHW






$WHONHQiOOyPiVLNDIĘpSOHWWHOIHOWHKHWĘHQD]RQRVNRU~GHOHJDOiEEpYHVKi]DIHQWLHNQHNPHJIHOHOĘHQ
XJ\DQ~J\NH]HOHQGĘYL]VJiODQGyPLQWDIĘpSOHWV]HUHSHLJHQIRQWRV.ĘEiQ\DHOVĘW|UWpQHWLWHOHSOpVPDJMD
OiWYiQ\EHOLpVWDUWDOPLKHO\UHiOOtWiViEDQ
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$WHOHSOpVW|UWpQHWLpVYiURVNpSLpUWpNĦpStWpV]HWLHJ\WWHVWRYiEELWDJMDL






$ NiSRQiW &RQWL/L SyW $QWDO NĘIDUDJyPHVWHU pV IHOHVpJH 'UHQNOHU$ QQD pStWWHWWH EHQ KiOiEyOK RJ\ D
&RQWLF VDOiG PHJPHQHNOWD SHVWLVMiUYiQ\ HOĘO EDQ KRVV]~ WROGDOpNNDO pV KDUDQJWRURQQ\DO EĘYtWHWWpN D
PHJQ|YHNHGHWWLJpQ\HNPLDWW pYLIHOYpWHOIRUUiVhGY|]OHW.ĘEiQ\iUyO PHO\HWFVDND]DVpYHNEHQ
ERQWRWWDNHO




$]Ï KHJ\ X  V] DODWWL NpVĘNODVV]LFLVWD pV 
URPDQWLNXV VWtOXVMHJ\HNHW IHOPXWDWy Ki] IHOWHKHWĘHQ
HUHGHWLOHJI RJDGyQDNpS OWP HO\UHD ; ,;V ]
GHUHNiQHP HOHWHWp StWHWWHNpV L VNRODF pOMiUD
KDV]QRVtWRWWiN
D]HJ
\HQOHWHV
WHQJHO\HV
DEODNRV]WiVWW DUWYDG HD ] RV]WiO\WHUPHNM REE
PHJYLOiJtWiViWL V EL]WRVtWYDD ] HPHOHWHQV ]RNDWODQ
HVDEODNUHQGDODNXOWNLD]HPHOHWUipStWpVVHOD
I|OGV]LQWL DEODNRNDW LV NLFVHUpOWpN IHOWHKHWĘHQ D]
HPHOHWLHNQHN PHJIHOHOĘ QDJ\REEDNUD  D]pU WpNHV
pSOHWIĘYiURVLpUWpNYpGHOHPDODWW UHVHQ iOO








$]EHQpSOWLVNRODPHO\DNRUDEHOLÄiOWDOiQRVV]DEiO\R]iVPyGRVtWRWWWpUUDM]D´V]HULQWNLDODNtWDQGy iWOyV
WpJODODSDODSUDM]~ ~M WpUUH Qp]Ę IĘKRPORN]DW~ UDQJRV HPHOHWHVW pJODEXUNRODWRVpSO HW NRUDEHOLN pSHVODSRQ
IRUUiVhGY|]OHW.ĘEiQ\iUyO pVQDSMDLQNEDQD]pSOHWIĘYiURVLpUWpNYpGHOHPDODWWiOO
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$GDOpNRNDWpUVpJIHMOĘGpVW|UWpQHWpKH]







 3HVW%XGDÏEXGD pV N|UQ\pNpQHN NDWRQDLF pO~
YiURVWpUNpSHDNLVWHPSORPDIHOV]tQLNĘIHMWpVWHUOHWpQ
DW HUHSP DLHJ \HQHWOHQVpJH NHUWHN L QQHQHU HGH]WHW
KHWĘ IRUUiV%)/ 


$3HVWLNĘEiQ\DÏpVÒMKHJ\QHNiWQp]HWLWpUNp
SHD]HJ\NRULNĘIHMWĘWHOHSOpVLNDUDNWHUMHJ\HNHWYHV]
IHO V]DEiO\R]RWW XWFiN PĦYHOW WHONHN Ki]DN MHOHQQHN
PHJDYL]VJiOWpSOHWHNLViEUi]ROWDN IRUUiV%)/ 







%S)ĘpV6]pNYiURV|VV]HVWHUOHWHLQHNWpUNp
SHDV ]DEiO\R]iVL WW LVD ] EDQ EĘYtWHWW NiSROQD
ERQWiViWLUiQ\R]]DHOĘ IRUUiV%)/ 

 %S IĘY ; NHU NĘEiQ\DL ÏKHJ\UHY RQDWNR]y
V]DEiO\R]iV PyGRVtWRWW WpUUDM]D DQD J\WHPSORP pStWp
VpQHNWHUYHÄHOYLWWHYROQD´DNLVNiSROQiWLV IRUUiV%)/ 








%XGDSHVWIĘYiURVV]DEiO\R]iVLWHUYHDNiSROQD
 %XGDSHVW 6]pNHVIĘYiURV WHUOHWpQHN WpUNpSH D
PLQGNpWROGDOLV]pOHVV]DEiO\R]iVDQHPYDOyVXOWPHJ
GpOLROGDOV]pOHVtWpVpYHONLDODNXODV]LNOiQiOOyNLVWHPS
 HQQHN N|V]|QKHWĘHQ PHJPDUDGW D UDQJRV HPHOHWHV
ORPN|UOMiUKDWyViJD IRUUiV%)/ 
;,;V ]GHU HNiQpSO W Ki]L VP HO\HN NRUDY L]VJiOW
pSOHWHNNHOHJ\WWLVNRODNpQWPĦN|G|WW IRUUiV%)/ 
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD
$]H J\NRULV| UJ\iUWHUOHWpQiOOypYWL]HGHNLJDKKR]WDUWR]RWWpSOHWIHOWHKHWĘHQLURGDL J\iULJD]JDWy
ViJLpSO HW" HVH WOHJU pV]EHQU DNWiUR]iVLFp ORNUDpSO KHWHWW $ WpJODWDJR]DWRNNDOGt V]tWHWWL JpQ\HV
KLVWRULNXVLSDULpStWpV]HWOpQ\HJpEHQKLEiWODQXOIHQQPDUDGWHPOpNH


%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUDNXWDWKDWy;9IGRER]LOO
;9IGRER]XJ\DQLWW7|UWpQHWLWpUNpSWiU
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eUWpNYL]VJiODW
$ V]i]DGIRUGXOy LSDUL pStWpV]HWpQHN HV]N|]WiUiWDONDOPD]y PHJPR]JDWRWW V]LPPHWULNXV W|PHJNRP
SR]tFLyM~PDJDVWHWĘVHPHOHWHVpSOHW$YDNROWKRPORN]DWRNDWOiWV]yWpJODWDJR]DWRNGtV]tWLNOpSFVĘV
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V]LPPHWULNXV HOUHQGH]pVĦ Yt]V]LQWHVHQ  DEODNNDO $] HJ\NRUL YDV~WL YiJiQ\RNNDO SiUKX]DPRV
pSOHWUpV]UH N|]pSHQ PHUĘOHJHVHQ iOOtWRWW WHQJHO\ D] pSOHW V~O\SRQWMD DPHO\ D YiJiQ\RN IHO|OL
ROGDORQ NLVPpUWpNHQ NLXJULN D] pSOHW VtNMiEyO D +RURJ XWFD IHO|O SHGLJ PpWHUHNNHO NLQ\~OLN $
YDV~WIRUJDORPiWKHO\H]ĘGpVpWN|YHWĘHQD]pSOHWPiUDHOYHV]WHWWHIXQNFLyMiW
$ +RURJ XWFiEDQ WDOiOKDWy D YiJiQ\RNNDO SiUKX]DPRV  PpWHU KRVV]~ pV  GDUDEWROy NDSXYDO
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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EpUKi] $ %LKDUL XWFDL D] pSOHW IĘKRPORN]DWD  WUDNWXVEyO iOO D N|]pSVĘ WUDNWXV ± DKRO D EHMiUDW LV
WDOiOKDWy±DPDUNiQVPHJMHOHQpVpUGHNpEHQHJ\HPHOHWWHOPDJDVDEED]pSOHWW|EELUpV]pQpO)HUWĘ
XWFDL KRPORN]DWD  WUDNWXVEyO iOO $ QDJ\ EHOPDJDVViJ~ I|OGV]LQW OiED]DWD NĘYHO EXUNROW IHOHWWH
Yt]V]LQWHVNYiGHUH]pVĦ$]pSOHWVDUNiQLOODKRPORN]DWRNWHQJHO\HLQHNHOYiODV]WiViQiOXJ\DQFVDN
NYiGHUH]pV OiWKDWy $] XWFDKRPORN]DWRNDW QHPUpJLEHQ WHOMHVHQIHO~MtWRWWiN PHO\QHNN|V]|QKHWĘHQ D
GtV]tWĘHOHPHNHWKHO\UHiOOtWRWWiN$IHO~MtWiVWN|YHWĘHQXJ\DQDNNRUHOWĦQWHNDpVHPHOHWLDEODNRN
V]HP|OG|NSiUNiQ\DL YDODPLQW D  HPHOHW D] HUHGHWL WHUYHNWĘO WHOMHVHQ HOWpUĘ GtV]tWpVW NDSRWW pV D]
DODWWDYpJLJK~]yGySiUWi]DWD]WpU]HWHWNHOWLPLQWKDDV]LQWHWXWyODJK~]WiNYROQDI|OD]pSOHWUH
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége

















HPHOHW

HPHOHW














HPHOHW







)|OGV]LQW D]DODSUDM]RQMyOOiWV]LNDWN|UNpSNpQW
WHUYH]HWWGHYpJOPHJQHPYDOyVXOWEpUKi] 



3LQFHV]LQW












3DGOiVWpU




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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ODNyKi]DWPDJDVtWRWWIDUDJRWWNĘOiED]DWViUJDWpJODEXUNRODWMHOOHP]L$] XWFDLKRPORN]DWRQDKiURP
GDUDEDEODNJHRPHWULNXVNODVV]LFL]iOyYDNRODWGtV]tWpVĦDEODNNHUHWHNNHOUHQGHONH]LNDIĘSiUNiQ\DODWW
SHGLJ IJJĘOHJHV GtV]WDJROiV~ IUt] IXW YpJLJ $] XWFDIURQW My iOODSRW~ D] pSOHW PHOOHWW HJ\V]HUĦ ID
NHUtWpVNDSX]DWiOOD]XGYDUWLJpQ\HVHQiSROWNHUWMHOOHP]L
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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.R]PD XWFDL WHPHWĘ UDYDWDOR]yMiKR] NpSHVW MyYDO SXULWiQDEE $ NtYOUĘO ViUJiUD IHVWHWW pSOHW
KiURPRV]WDW~ HOĘFVDUQRND IHKpUUH PHV]HOW DPHO\EĘO NO|Q WHUHP Q\tOLN D IpUIL pV D QĘL KDORWWDN
V]iPiUD$V]HUWDUWiVV]REiNDWXWyODJWROGRWWiNKR]]iD]pSOHWKH]
$WHPHWĘEHQQ\tOWPHJWHUOHWpWD.R]PDXWFDLL]UDHOLWDWHPHWĘEĘOKDVtWRWWiNNL$WHUOHWLJHQ
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$KHO\UDM]LV]iP~LQJDWODQHJ\NpVĘEELWHOHNPHJRV]WiVHUHGPpQ\HNpQWOHWWIHOERQWYDpV
KHO\UDM]LV]iPUD$]/DODN~EĘYtWpVD]~MWHOHNKDWiUPHQWpQNHUOWNLDODNtWiVUD




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW'|PV|GLXWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW




$] pSOHW NDUDNWHUH D] HOĘNHUW QpONOL PHJMHOHQpV pV ROGDOKDWiUUD YDOy iOOtWiV D NHUOHWUpV]
W|UWpQHOPpUHSROJiULDVRGiViUDXWDO
9pGHQGĘ pUWpN D] pSOHW XWFDL KRPORN]DWD PHO\HW V]pSHQ GtV]tWHWW DEODNNHUHWH]pVHNJLSV]GtV]tWpVĦ
V]HP|OG|NSiUNiQ\pVHJ\V]HUĦYDNROWIHOOHWMHOOHPH]pVDKRPORN]DWIDQ\tOiV]iUyL
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW'|PV|GLXWFD





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


























9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW'|PV|GLXWFD





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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,URGDpSOHW
,URGDpSOHW


N|UO
PRGHUQ
0HJIHOHOĘ
)|OGV]LQW




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
$]LURGDNpQWPĦN|GĘIĘpSOHW







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$ %LKDUL XWFD pV D )HUWĘ XWFD VDUNiQ iOO D WHOHSKHO\ PRGHUQ VWtOXVEDQ PHJpSOW IĘpSOHWH $ ODSRV
WHWĘV Y|U|V WpJOiYDO EXUNROW pSOHW XWFDKRPORN]DWD HJ\V]HUĦ PpJLV HOHJiQV PHJMHOHQpVĦ $
KDQJV~O\RVIĘEHMiUDWIHKpUPpV]NĘODSSDOEXUNROWV]DEiO\RVQpJ\]HWDODN~[RV]WiV~WUDNWXVDPHO\
D KRPORN]DWKR] NpSHVW EH YDQ VOO\HV]WYH $] pSOHW Q\tOiV]iUyL HUHGHWLHN I|OGV]LQWHQ UiFFVDO
YpGHWWHN$]ROGDOVyNHUHV]WV]iUQ\I|OGV]LQWHVD]HPHOHWHVpSOHWWĘOHOWpUĘpStWpV]LNDUDNWHUĦ




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW)HUWĘXWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW 9pGHOHPUH MDYDVROW D] HPHOHWHV LURGDpSOHW XWFDL KRPORN]DWD D NĘEXUNRODW~
SLOOpUHNNHO W|EE V]LQWHW |VV]HIRJy EHMiUDWL WUDNWXV pV D NpW ROGDORQ HKKH] FVDWODNR]y WpJODEXUNRODW~
LURGDUpV]HN)LJ\HOHPUHPpOWyDEHMiUDWLHOĘFVDUQRNLV
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5HQGHOHWV]iP 9 
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0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
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%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ




P
P

P



0HJMHJ\]pV












$]LURGDpSOHWIĘEHMiUDWD











$]pSOHWSRUWiMDpVOpSFVĘKi]D


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW)HUWĘXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNypSOHW
LIM-DQNy*\XOD
.UWK\6iQGRU

(NOHNWLNXV
0HJIHOHOĘ
3LQFHV]LQWI|OGV]LQWPDQ]iUG




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
7HOMHVYLOODpSOHW







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




$]DVpYHNYpJpQpSOWYLOOD.ĘEiQ\DpV]DNLUpV]pQD+DODVXWFiEDQWDOiOKDWy$]YLOODUpV]EHQ
DOiSLQFp]HWWI|OGV]LQWSOXV]PDQ]iUGWHWĘVV]DEDGRQiOOyEHpStWpVLPyG~pSOHW$]pSOHWMyiOODSRW~
QHPUpJLEHQ IHO~MtWiVRQ HVHWW iW $ KRPORN]DWRQ NYiGHUHV YDNRODWGtV]tWpV D] DEODNRN N|UO GtV]HV
NHUHWH]pV OiWKDWy $] XWFDKRPORN]DW  WHQJHO\HV DKRO DN|]pSVĘ WUDNWXV UL]DOLWNpQW HQ\KpQNLXJULND
KRPORN]DW VtNMiEyO $ N|]pSVĘ WUDNWXV I|O|WW DQQDN YHUWLNiOLV IRO\WDWiVDNpQW D PDQ]iUGEyO NLHPHOW
DEODN IHOpStWPpQ\ WDOiOKDWy $] pSOHW D] HUHGHWL WHUYHNKH] NpSHVW NHYpVEp GtV]HV 8WFDIURQWRQ
LJpQ\HVNRYiFVROWYDVNHUtWpVK~]yGLN


%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+DODVXWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW$V]DEDGRQiOOyYLOODpSOHWPDQG]iUWWHWĘVW|PHJHpVKRPORN]DWDLYpGHQGĘpUWpNHN




.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ
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0HJMHJ\]pVEDQHJ\LJpQ\HVHQNLYLWHOH]HWWIDEyGppSOWDWHONHQ(J\pYUHUiNH]GĘG|WWPHJD
ODNypSOHW WHUYH]pV DPHO\ D] HUHGHWL WHUYHNEĘO pV D]RN V]iPiEyO N|YHWNH]WHWYH VRNiLJ WDUWKDWRWW
EHQNpW WHUY NpV]OW PHO\HNHW EDQ PpJ WRYiEEL NpW YiOWR]DW N|YHWHWW EDQ HJ\ DSUy
PyGRVtWiV HJ\DMWyEHIDOD]iVD W|UWpQWD]pSOHWHQ









$]pSOHWGpOQ\XJDWLVDUND
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+DODVXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


,YiOWR]DWM~QLXV












,,YiOWR]DWQRYHPEHU







































9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+DODVXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


,,,YiOWR]DWPiUFLXV
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0yGRVtWiVM~OLXV
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+DODVXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP
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$GDWODS
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+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9pGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW
pSOHWUpV]




9iURVUpV]



,VNROD
ÈOWDOiQRVLVNRODpVyYRGD


HOĘWW
HNOHNWLNXV
0HJIHOHOĘ
)|OGV]LQWHPHOHW




.HUOHWLYpGHOHP
$UpJLLVNRODpVyYRGDpSOHWH
YDODPLQWD]XWyODJKR]]ipStWHWW
PHUĘOHJHVV]iUQ\




$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




$ KRVV]~ WHONHQ D] iOWDOiQRV LVNROD UpJHEEL pV D NpVĘEEL EĘYtWpV VRUiQ KR]]ipStWHWW pSOHWV]iUQ\DL
YDODPLQWHJ\yYRGDpSOHWHJ\WWHVHWDOiOKDWy$]LVNRODIĘpSOHWHD.DGDXWFiYDOSiUKX]DPRVQ\LWRWW
HOĘNHUWWHOUHQGHONH]LN$]HUHGHWLLVNRODD]pV]DNLROGDOiQPRGHUQVWtOXV~WHUDVV]DOEĘYOW$IĘpSOHW
PDJDV HJ\V]HUĦ OiED]DWWDO PDJDVI|OGV]LQWHV pV HJ\ HPHOHWHV RURPIDOODO KDQJV~O\R]RWW KiUPDV
WDJROiV~ pSOHW $] LVNROD XGYDUiQ HJ\ QHP V]LPPHWULNXVDQ HOKHO\H]HWW NpVĘEEL NLYLWHOH]pVĦ
PDJDVI|OGV]LQWHV V]iUQ\ WDOiOKDWy $ &VHUNHV] XWFDL ROGDORQ D] LVNROiYDO HJ\LGHMĦ D]RQRV VWtOXV~
I|OGV]LQWHVyYRGDpSOHWWDOiOKDWyDV]pOHVHOĘNHUWEHQMiWV]yNHUWWHO


%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
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$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.DGDXWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW




$ IĘpSOHW NpW EHMiUDWD NRYiFVROWYDVUiFFVDO GtV]tWHWW HUHGHWL W|OJ\ID NDSXV]iUQ\DNNDO +RPORN]DWD
KDQJV~O\R]RWWKRVV]DQNLQ\~OyHUHV]HVNHUpNDODN~UpV]EHQYDVDEODNRVRURP]DWWDOWpJODEXUNRODWWDO
pV YDNRODWDUFKLWHNW~UiYDO $ EHMiUDWL UpV]HN UL]DOLW NLHPHOpVĦHN NYiGHUHV YDNRODWGtV]tWpVĦ
V]pOSLOOpUHNNHO $ NDSX I|O|WW GXSOD tYHV DEODNNDO KDQJV~O\R]]iN D] pSOHWHJ\WWHV PRQXPHQWiOLV
KDQJXODWiW
.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.DGDXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNpSOHW
'XGXV(UQĘ0iWp-y]VHI
.XUXF]/DMRVpVQHMH
 PDLIRUPiMD 
(NOHNWLNXV
)HO~MtWDQGy
)|OGV]LQWHVUpV]EHQDOiSLQFp]YH




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
$ODNypSOHWW|PHJHpVKRPORN]DWDL







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$V]DEDGRQiOOyI|OGV]LQWHVWHQJHO\HVHOĘNHUWWHOUHQGHONH]ĘYLOODpSOHWPiUHJ\EDQNpV]OW
WpUNpSNLYRQDWRQLVV]HUHSHO





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
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9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.HUHV]W~UL~W%

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


8WFDL KRPORN]DWD UL]DOLWRV EDURNNRV tYOH]iUiV~ RURPIDODEODNNDO HJ\V]HUĦ DEODNNHUHWH]pVVHO NHYpV
YDNRODWDUFKLWHNW~UiYDO
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0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


$WHOHNSDUDPpWHUHL









;









P
P

P

7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ


0HJMHJ\]pV






$]pSOHWN|]pSVĘWUDNWXVD


























$]pSOHWXWFDLKRPORN]DWD
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP




.HUOHWL|QNRUPiQ\]DW
5HQGHOĘLQWp]HW
5HQGHOĘLQWp]HW
0ROQiU3iO
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)|OGV]LQWHPHOHW



9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
7HOMHVpSOHW







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




6]DEDGRQ iOOyDQ HOKHO\H]HWW OHJ\H]ĘV]HUĦ DODSUDM]]DO NLDODNtWRWW NHWWĘV W|PHJĦ NpVĘEELHNEHQ HJ\
|VV]HN|WĘIRO\RVy iOWDO ~MDEE V]iUQ\UpVV]HO EĘYOĘ PRGHUQ N|]pSOHW $ IĘpSOHW NpWHPHOHWHV
WpJODEXUNRODW~ $] HQWHULĘU PHJWDUWRWWD D] HUHGHWL D HV pYHN YpJpUH MHOOHP]Ę EHOVĘ WpUDODNtWiVW
pStWpV]HWL UpV]OHWHN pV EHUHQGH]pVHN NRUDEHOL SDGRNNDO HJ\WW  $] HOĘFVDUQRNEDQ PRGHUQ
FVĘNRUOiWWDONtVpUWUHSUH]HQWDWtYOpSFVĘWDOiOKDWy
$ N|UQ\H]Ę XWFiNKR] NpSHVW D] pSOHW PpO\HEEHQ HUHGHWL WHUHSV]LQWHQ KHO\H]NHGLN HO PHO\HW G~V
Q|YpQ\]HWĦNHUWYHV]N|UEH
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


9pGHQGĘ pUWpN D] HUHGHWL pSOHW WHOMHV NOVĘ pV EHOVĘ DUFKLWHNW~UiMD D] HUHGHWL EHUHQGH]pVL WiUJ\DN
EHOHpUWYHDSDGRNDWLV LOOHWYHD]pSOHWN|UOLG~VQ|YpQ\]HWĦNHUWD]HUHGHWLWHUHSV]LQWWHO
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
7HOMHVpSOHW







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




$.ĘU|VL&VRPD6iQGRU~WSiUDWODQROGDOiQD+DUPDWXWFDpV0iGLXWFDN|]|WWDNHVNHQ\WHOHNHJpV]
KRVV]iQ K~]yGLN YpJLJ D I|OGV]LQW pV  HPHOHWHV V]RFUHiO VWtOXVEDQ pSOW W|EE OpSFVĘKi]DV
ODNypSOHW $] pSOHWHW NpW SDVV]i]V WDJROMD D .ĘU|VL &VRPD 6iQGRU ~W IHO|O I|OGV]LQWL ]OHWVRU
WDOiOKDWy$]pSOHWKiWVyROGDOiQDIHOVĘKiURPV]LQWHQNLVPpUHWĦHUNpO\SiURNWDOiOKDWyDN$]pSOHWD
V]RFUHiO HJ\LN PDUNiQV PRQXPHQWiOLV SpOGiMD PHO\QHN GtV]tWpVH D NRUQDN PHJIHOHOĘHQ W|UWpQW D]
iWMiUyNDW HJ\LSWRPL VWtOXV~ RV]ORSSiU GtV]tWL D KRVV]~ XWFDL KRPORN]DWRQ iOODWRNDW iEUi]ROy NpW
V]LQWHQHOKHO\H]HWWGRPERUPĦVRUR]DWOiWKDWy
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW $] HV pYHN V]RFLDOLVWD UHDOLVWD pStWpV]HWpQHN HJ\LN MHOHQWĘV pSOHWH D VWtOXVQDN
PHJIHOHOĘ pStWpV]HWL HOHPHNNHO 8J\DQDNNRU D] H NRUEDQ OpWHVOW pSOHWHN N|]O NLHPHONHGLN D]
pStWpV]HWLPLQĘVpJpVD]DQ\DJKDV]QiODWYRQDWNR]iViEDQ$]DOVyNpWV]LQWPpV]NĘODSRNNDOEXUNROW
KDVRQOyDQDSDVV]i]VRNSLOOpUHLKH].O|QpUWpNHLDPpV]NĘGRPERUPĦYHNpVDV]pSEHMiUDWLNDSXN
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Q\tOiV]iUyNN|]|WWDI|OGV]LQWHQpVD]HOVĘHPHOHWHQ




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.ĘU|VL&VRPD6iQGRU~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Ä3DXOD´1\LOYiQRVMHOOHJĦV]OĘRWWKRQ
.yUKi]
6RUJ$QWDOPDMG6RUJ$QWDOpV
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/RNVD\-HQĘ WHOHNWXODMGRQRV%DNRG\
$QQD 
EHQEĘYtWpV

)HO~MtWDQGy
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.HUOHWLYpGHOHP

$]EHQpSOWPHJpSOWD0pKHV
XWFiYDOSiUKX]DPRVpSOHWWHOMHV
HJpV]H




$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




$] pSOHW D %DMFV\=VLOLQV]N\ .yUKi] Ä3DXOD´  9 %HOJ\yJ\iV]DWL RV]WiO\ pSOHWH $] pSOHW
Kp]DJRVDQ ]iUWVRU~ EHpStWpVĦ NpWV]LQWHV WpJODEXUNRODW~ )ĘEHMiUDWD UL]DOLWRV WpJODSLOOpUHNNHO
YDODPLQW WpJODNHUHWH]pVEHQ HOKHO\H]HWW J\HUPHN DODNRNDW iEUi]ROy GRPERUPĦYHV SLOOpUIHMMHO GtV]tWHWW
$]HUHGHWLW|OJ\IDNDSXIHOHWWNpWNLVJ\HUPHNpW|OHOĘDQ\iWiEUi]ROyGRPERUPĦDNDSX]DWIHOHWWSHGLJD
NRQ]RORV SiUNiQ\IĘUH HOKHO\H]HWW EDURNN MHOOHJĦ GtV]tWpVSiU N|]|WW NĘNHUHWHV DEODN WDOiOKDWy $
EHMiUDWRW D QpJ\tYHV OpSFVĘYHO HOpUW PDJDVtWiV LV KDQJV~O\R]]D $] pSOHW EHQ pSOW PHO\HW
EHQDNHUWIHOpEĘYtWHWWHN
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW+HO\W|UWpQHWLpVpStWpV]HWHLpUWpNPLQW.ĘEiQ\DNRUDLQ\LOYiQRVV]OĘRWWKRQDpV6RUJ
$QWDOiOWDOWHUYH]HWWpSOHW
.LHPHOW pUWpNHW NpSYLVHO D] pSOHW UL]DOLWRV IĘEHMiUDWD WpJODSLOOpUHNNHO YDODPLQW WpJODNHUHWH]pVEHQ
HOKHO\H]HWWJ\HUPHNDODNRNDWiEUi]ROyGRPERUPĦYHVSLOOpUIHMMHO
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$]pSOHWROGDOKDWiURQiOOyDWHOHNWHOMHVKRVV]iEDQK~]yGyROGDOVyV]iUQQ\DOUHQGHONH]ĘYLOODpSOHW
$]pSOHWNLHPHOWSLQFHV]LQWI|OGV]LQWHVXWFDKRPORN]DWRQWHQJHO\Ħ8WFDKRPORN]DWiWWpJODEXUNRODW
URPDQWLNXV VWtOXV~ QHREDURNN  DEODNNHUHWH]pVHN MHOOHPH]LN $] DEODNRN WHWHMpW tYHVtWHWW NDJ\Oy
PRWtYXPRV V]HP|OG|NSiUNiQ\ ]iUMD OH $ KRPORN]DWRQ D PDJDVtWRWW SiUNiQ\ WHOMHV KRVV]iEDQ
YpJLJK~]yGyGtV]tWHWWIUt]EDOVDUNiQIRJD]RWWNYiGHUH]HWWYDNRODWGtV]tWpVWDOiOKDWy
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


$ODNypSOHWW|PHJHPpUHWHpVKRPORN]DWDD]XWFDpVDYiURVUpV] SROJiURVRGiViUDHPOpNH]WHW$]
pSOHWNO|QOHJHVVpJpWpVHJ\HGLVpJpWDNDJ\OyPRWtYXPRVV]HP|OG|NSiUNiQ\RNDGMiN
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$ V]DEDGRQ iOOy EHpStWpVĦ I|OGV]LQWHV pSOHW  WHQJHO\HV SDODIHGpVĦ ViWRUWHWĘV ODNypSOHW $]
DEODNNLRV]WiVD]HUHGHWLOiED]DWDWpJODEXUNRODW~
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


$] pSOHW XWFDL KRPORN]DWiQ D NRUUD MHOOHP]Ę YDNRODWDUFKLWHNW~UD WDOiOKDWy $] DEODNNHUHWH]pVHQ
VWLOL]iOWJHRPHWULNXVGtV]tWpVHNWDOiOKDWyDNDIĘSiUNiQ\DODWWIUt]K~]yGLNYpJLJ
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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YROWFVDNQDJ\REEDPRVWDQLNHUWMpQpO$PDLWHOHNGpONHOHWLQ\~OYiQ\iEDQD6]iOOiVXWFiEDQiOOD
PpWHU KRVV]~ pSOHW $] pSOHW V]LPPHWULNXV Yt]V]LQWHVHQ  DEODNNDO N|]pSVĘ IĘWUDNWXVD HOĘUH
XJULN D KRPORN]DW VtNMiEyO $] HJ\ HPHOHWHV pSOHW DODWWNLHPHOW SLQFHWDOiOKDWy $] pSOHWKRPORN]DW
MHOOHJ]HWHVVpJH D Y|U|VUH V]tQH]HWW DEODNNHUHWH]pVHN pV D NpW V]LQW N|]|WW LOOHWYH D WHWĘYRQDO DODWW
Yt]V]LQWHVHIXWySiUNiQ\RN
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW $ WHOMHV pSOHW KRPORN]DWD YpGHOHPUH MDYDVROW D WDJR]DWRN D N|]pSVĘ UpV]
SiUNiQ\]DWDDIDQ\tOiV]iUyNDPHJOpYĘRV]WiVRNNDO
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
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Sorszám

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEGYÜTTESEK AZ ÉRTÉKES ÉPÜLETEKKEL

Cím

Helyrajzi
szám

E01.

Gergely utca 50-54.

41910-12

E02.

E04.

Eredeti funkció

Építész - tervező

Építés éve

Lakóépületek

Lakóépületek

Sorg Antal

1940. körül

Gergely utca 50.

41910

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1940. körül

Gergely utca 52.

41911

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1940. körül

Gergely utca 54.

41912

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1940. körül

41896
41899
41900
41902-4
41920/1
41920/2

Kisvárosias
utcaszakasz

Kisvárosias
utcaszakasz

Márga utca 16.

41896

Lakóépület

Lakóépület +
öntöde

n.a.

1910. körül

Márga utca 18.

41899

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

n.a.

Petrőczy utca 23. –
Márga utca 20.

41900

Lakóépület

Lakóépület

Schöntheil Richárd
talán

1909. körül

Raktár

Sorg Építőipari Rt.
Levente Egyesület
és Tisztviselői
Sportkör

n.a.

1942. körül

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

n.a.

Lakóépületek, villák

Lakóépületek, villák

Lakóépület (villa)

Márga utca 9-13/B.
és 16-20.
Petrőczy u.25.

Márga utca 9.

E03.

Jelenlegi funkció

41904

Petrőczy utca 25.

41920/1

Gitár utca 4-20. és
5-19

41282/1
41283/1
41284/1
41285/1
41286/1
41287/2
41290-91
41305-12
41314/1-2

Gitár utca 5.

41282/1

Lakóépület

Gitár utca 13.

41286/1

1900-1910.
között

1900-1914.

Sorg Antal

1907.

Kőbányai Biztonsági
Brodesser villa
Szolgálat

Sorg Antal

1910. körül

Gitár utca 20. –
Mádi utca 55.

41305

Lakóépület

Lakóépület (villa)

Sorg Antal

1914.

Gitár utca 18.

41306

Lakóépület

Nyaraló

Trebint Ágoston

1906. körül

Gitár utca 16.

41307

Lakóépület

Lakóépület (villa)

Sorg Antal

1910. körül

Gitár utca 14.

41308

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1910.

Gitár utca 12.

41309

Lakóépület

Lakóépület (villa)

Sorg Antal

1912.

Gitár utca 8.

41311

Lakóépület

Lakóépület (villa)

Sorg Antal

1920. körül

Kisvárosi házsor

Kisvárosi házsor

Lakóépület

Lakóépület

Hölgy utca 32-42.
Hölgy utca 34.

38966-70
38965/2
38967

Grátz Dániel

1896.

Hölgy utca 38.

38969

Lakóépület

Lakóépület +
húsfüstölő, szárító

n.a.

1870., 1888.
(emeletráépítés)

Hölgy utca 40.

38970

Lakóépület

Lakóépület

Schusbeck Pál

1897.
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E05.

Fűzér utca 42-46.

38992-94

Füzér utca 46. –
Hölgy utca 25/A.
Füzér utca 44.

Füzér utca 42.

E06.

E07.

E08.

E09.

Fűzér utca 32-38/B.

Kisvárosi házsor

38992

Gyár, (FIMVILL,
FŐKEFE)

Kommer és Székely
Fém és Bronzárú
gyára

n.a.

1930. körül

38993

Lakóépület
kocsmával

Lakóépület
műhellyel

Grátz Dániel

1903.
Homlokzat
felújítás: 2003.

Lakóépület

Lakóépület +
rendőrörs, fogda,
bábaintézet,
hatósági orvosi
rendelő

n.a.

1867. körül,
1909. (emeletráépítés és
oldalszárny)
Rehabilitációs
felújítás: 2003.

Kisvárosias
lakóépületekből
álló házsor

Kisvárosias
lakóépületekből
álló házsor

38994

38998–tól
39003-ig

Füzér utca 38/B.

38998

Lakóépület

Lakóépület

Grátz Dániel

1900.
Rehabilitációs
felújítás: 2001.

Füzér utca 34/A.

39002

Lakóépület

Lakóépület

Lemberger Alfréd

1895.

Füzér utca 32.

39003

Zeneiskola és
lakások

Óvoda

n.a.

1880-1890
körül

Kisvárosi házsor

Kisvárosi házsor

Liget utca 42/B. – 46.
– Ónodi utca 8-10.

39176-tól
39180-ig

1880-1930.

Ónodi utca 8.

39176

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1890. körül

Ónodi utca 10. –
liget utuca /A.

39177

Lakóépület üzlettel

Lakóépület
pékműhellyel

Massa Viktor,
Dausz Ádám

1884., 1896.

Liget utca 42.

39178

Lakóépület

Lakóépület
műhellyel

n.a.

1880. körül

Kisvárosi házsor

Kisvárosi házsor

1889.
1940. (emeletráépítés)
1894.

Ónodi utca 3-5.

39163-64

1889-94.

Ónodi utca 3.

39163

Lakóépület

Lakóépület

Dura Tamás
Emeletráépítés:
Mau Ferenc

Ónodi utca 5.

39164

Lakóépület

Lakóépület
borpincével,
istállókkal és
műhelyekkel

n.a.

Kisvárosias házsor

Kisvárosias házsor

1880-1930

Lakóépület

Lakóépület
lakatosműhellyel

Réczy Miklós

1870. körül
oldalhatáron
álló lakóház)
1889. (zártsorú
beépítés)
1927.
(emeletráépítés)

Bolgár utca 4-14.

Bolgár utca 8.

E10.

Kisvárosi házsor

41769-72
41774-75

41771

Gergely utca 10.,
14-18.

41821/1
41822
41827-30

Gergely utca 8.

41821/1

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

n.a.

Gergely utca 10. –
Ihász utca 18.

41822

VII. számú
Vámhivatal

X. kerületi
Rendőrkapitányság

Dura Tamás

1896.

Gergely utca 14.

41828

Lakóépület

Lakóépület + istálló

Komor Marcell –
Jakab Dezső

1898-1902.

Gergely utca 16.

41829

Lakóépület

A Sorg Rt. igazgatói
villája

Sorg Antal

1925.

Gergely utca 18. –
Kelemen utca 18.

41830

Lakóépület
alagsori műhellyel

Lakóépület
alagsori műhellyel

n.a.

1906.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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E11.

E12.

E13.

Kelemen utca 20-36.
és 21-39.,
Petrőczy utca 3.

Kisvárosias
lakóépületekből
álló utca

Kisvárosias
lakóépületekből
álló utca

1889. és 1930.
közötti évek

Kelemen utca 20.

41831

Lakóépület,
alagsori műhellyel

Lakóépület,
alagsori műhellyel

Grátz Dániel

1905.

Kelemen utca 24.

41833

Lakóépület,
alagsori műhellyel

Lakóépület,
alagsori műhellyel

Sorg Antal

1910.

Kelemen utca 26.

41834

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1930. körül

Kelemen utca 30.

41836

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1910. körül

Sorg Antal
(átalakítás)

1910. körül

Kelemen utca 32.

41837

Lakóépület

Valószínűleg
présház, majd
lelkészlak

Kelemen utca 34.

41838/1

Lakóépület

Családi lakóház
műhellyel, üzlettel

n.a.

1930.

Kelemen utca 36.

41838/2

Lakóépület + üres
raktárépület

Lakóépület + volt
versenyistálló

Grátz Dániel

1906.

Kelemen utca 35.

41843

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1890 körül

Kelemen utca 31.

41845

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

n.a.

Kelemen utca 29.

41846

Lakóépület

Lakóépület

Skorka Mihály

1930.

Kelemen utca 27.

41847

Lakóépület

Lakóépület

Skorka Mihály

1930.

Kelemen utca 25.

41848

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1930. körül

Ihász utca 7-13/B.

41745/1
41746-47
41754/1-2

Kisvárosi
lakóépületekből
álló házsor

Kisvárosi
lakóépületekből
álló házsor

1910-1930
között

Ihász utca 7.

41745/1

Lakóépület

Lakóépület + kóc és
kötéláru gyár

n.a.

1910.

Ihász utca 9.

41746

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1898.

Ihász utca 13/A.

41754/1

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1931.

Ihász utca 13/B. –
Gergely utca 11.

41754/2

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1928.

Kisvárosias
lakóépületekből
álló utca

Kisvárosias
lakóépületekből
álló utca

Salamon utca 10-18.
és 3-11/B.

41857/2
41858-60
41861/3-4
41866/1-2
41867-8
41869/1-2

Salamon utca 11/B.

41866/1

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1930.

41868

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1910.

Kislakásos
munkáslakótelep

Kollár Gyula, Abos
Brúnó, Virágh Pál,
Benedek Frigyes,
Dümmerling Ödön,
Puskás Károly,
Györgyi Dénes,
Szabó László,
Benkhard Ágost,
Horváth Szabolcs

1939-41.

Salamon utca 7.

E14.

41831-37
41838/1-2
41842-50
41861/2
42029

Pongrác út

38911/2-3
Kis Pongrác
/8-50
lakótelep
/52-58

1910-1930
közötti évek

Gyöngyike utca 4.

38911/2

Orvosi rendelő,
rehabilitációs közp.

Közfürdő

Benkhard Ágost

1939-1941.

Gyöngyike utca 4.

38911/2

Orvosi rendelő,
rehabilitációs közp.

Óvoda

Szabó László

1939-1941.

Salgótarján i út 53/B.

38911/3

Pataky István
Szakközépiskola

Iskola

Györgyi Dénes

1939-1941.

Csilla utca 2.

38911/33 Lakóépület

Lakóépület IIIB

Dümmerling Ödön

1939-1941.
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E15.

Csilla utca 3.

38911/35 Lakóépület

Lakóépület IIIB

Dümmerling Ödön

1939-1941.

Csilla utca 4.

38911/37 Lakóépület

Lakóépület IIIB

Dümmerling Ödön

1939-1941.

Csilla utca 5.

38911/38 Lakóépület

Lakóépület IIB

Virágh Pál

1939-1941.

Csilla utca 6.

38911/40 Lakóépület

Lakóépület IIA

Abos Brúnó

1939-1941.

Csilla utca 7.

38911/42 Lakóépület

Lakóépület IIA

Abos Brúnó

1939-1941.

Csilla utca 8.

38911/44 Lakóépület

Lakóépület IIA

Abos Brúnó

1939-1941.

Csilla utca 9.

38911/46 Lakóépület

Lakóépület IIB

Virágh Pál

1939-1941.

Csilla utca 10.

38911/48 Lakóépület

Lakóépület IB

Kollár Gyula

1939-1941.

Pongrác út 9 VII.

38911/29 Lakóépület

Lakóépület IV A-B

Puskás Károly

1939-1941.

Pongrác út 9 XVII.

38911/31 Lakóépület

Lakóépület IV A-B

Puskás Károly

1939-1941.

Salgótarjáni út 47.

38911/8

Lakóépület

Lakóépület IIIA

Benedek Frigyes

1939-1941.

Salgótarjáni út 49.

38911/10 Lakóépület

Lakóépület IIIA

Benedek Frigyes

1939-1941.

Salgótarjáni út 51.

38911/13 Lakóépület

Lakóépület IIIA

Benedek Frigyes

1939-1941.

Salgótarjáni út 53.

38911/14 Lakóépület

Lakóépület IIB

Virágh Pál

1939-1941.

Salgótarjáni út 55.

38911/16 Lakóépület

Lakóépület IIA

Abos Brúnó

1939-1941.

Salgótarjáni út 57.

38911/18 Lakóépület

Lakóépület IIA

Abos Brúnó

1939-1941.

Salgótarjáni út 59.

38911/20 Lakóépület

Lakóépület IIA

Abos Brúnó

1939-1941.

Salgótarjáni út 61.

38911/22 Lakóépület

Lakóépület IIB

Virágh Pál

1939-1941.

Salgótarjáni út 63.

38911/24 Lakóépület

Lakóépület IA

Kollár Gyula

1939-1941.

Nyitra utca 3-15. és
Mádi utca 9-19. és
8-24.

41335
41336/1-2
41337
41338/1-2
41339-41
41343-45
41371-72
41373/1
41374
41380-81
41384/1-2
41385
41386/1-2
41387-90

Kisvárosias
lakóépületekből
álló utca

Kisvárosias
lakóépületekből
álló utca

41337

Lakóépület

Szövetkezeti
lakóépület

n.a.

1914.

Nyitra utca 9/A.

41338/1

Lakóépület

Lakóépület

Kallós Sándor

1935.

Nyitra utca 9/B.

41338/2

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1930. körül

Mádi utca 15/B.

41339

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1914. körül

Mádi utca 22.

41344

Lakóépület

Igazgatói villa

n.a.

1910. körül

Nyitra utca 15.

41345

Támfalkerítés

Támfalkerítés

n.a.

1930. körül

Mádi utca 8.

41371

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1930. körül

Mádi utca 10.

41372

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1910. körül

Nyitra utca 16.

41380

Lakóépület

Lakóépület

Beta Géza

1911.

Nyitra utca 14.

41381

Lakóépület üzlettel

Lakóépület üzlettel

Beta Géza

1911.

Nyitra utca 12.

41384/2

Lakóépület

Lakóépület

Beta Géza
(valószínűleg)

1910. körül

Nyitra utca 10.

41385

Lakóépület

Lakóépület

Beta Géza

1908.

Nyitra utca 7.
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Mádi utca 11/A.

E16.

E17.

E18.

E19.

E20.

E21.

41386/2

Lakóépület

Lakóépület

Sorg Antal

1933. körül

Mádi utca 9.

41387

Lakóépület

Lakóépület (villa)

n.a.

n.a.

Nyitra utca 8.

41388

Lakóépület

Lakóépület (villa)

Beta Géza

1911.

Nyitra utca 6.

41389

Lakóépület

Lakóépület (villa)

n.a.

1910. körül

Nyitra utca 4.

41390

Lakóépület

Lakóépület

Schöntheil Richárd

1909.

Mádi utca 213.

42394/2

Lakótelep

Pénzügyőr
tisztviselőtelep

Mádi utca 213.

42394/2

11 db Lakóépület

Pénzügyőr
tisztviselőtelep

Gergely utca 38-42.

41885
41886
41887

Kisvárosi házsor
üzletekkel

Kisvárosi házsor
üzletekkel

Gergely utca 40.

41886

Szent Katalin patika
és lakóház

Patika és lakóház

Kisvárosi házsor

Kisvárosi házsor

Kőér utca 42-56/A.

41874/6
41876/1-2
41877-82

1930.
n.a.

1930.
1890. körül

Sorg Antal

1898., 1909.,
1919.
1890-1895.

Kőér utca 46.

41880

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1895.

Kőér utca 44.

41881

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1880. körül

Kőér utca 42.

41882

Lakóépület

Lakóépület

n.a.

1880. körül

Lakóépületegyüttesként épült
utca

Lakóépületegyüttesként épült
utca

Schöntheil Richárd

1909.

Óhegy utca 21/A.–
23/B. – Márga utca
17., 19., 24., 26. –
Petrőczy utca 22–28.

42004
42005/1-2
42006-09
42011-16

Petrőczy utca 26. –
Márga utca 15.

42009

Lakóépület

Lakóépület

Schöntheil Richárd
(talán)

1909.

Petrőczy utca 24. –
Márga utca 22.

42011

Lakóépület

Lakóépület

Schöntheil Richárd

1909.

Márga utca 24.

42013

Lakóépület + klub

Lakóépület

n.a.

1909.

Márga utca 26.

42014

Lakóépület

Lakóépület

Schöntheil Richárd

1909.

Márga utca 28. –
Óhegy utca 21/B.

42015

Lakóépület

Lakóépület

Schöntheil Richárd

1909.

Gergely utca 110.

42137/32

Irodaház

Magnezit Művek Rt.
Igazgatói villa és
irodaház

Gergely utca 110.

42137/32

Irodaház

Igazgatói villa

n.a.

1920. körül

Gergely utca 110.

42137/32

Irodaház

Irodaház

n.a.

1920. körül

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Dreher Sörgyár Zrt.
üzemi épületek

Dreher Sörgyár
üzemei épületek
Korábban egy
része: Király
Serfőzde

Hültl Dezső,
Theodor
Ganzenmüller,
Obrist Vilmos

1910. körül
Király Serfőzde
épülete –
1890-es évek
eleje

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Üzemi épület

6-7. jelű Gépház

Hültl Dezső

1911.

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Raktárépület

8. jelű Lakóház és
műhely

n.a.

1900-as évek
eleje

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Üzemi épület

11. jelű Kazánház

Hültl Dezső, Obrist
Vilmos

1929.

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Üzemi épület

12. jelű Főzőház

Hültl Dezső

1910. körül

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Üzemi épület

14. jelű Erjesztő
épület

Hültl Dezső

1910. körül

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Üzemi épület

17. jelű fejtőház

Hültl Dezső

1908-1910.
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Jászberényi út 7-11.

41025/2

Üzemi épület
(használaton kívül)

40. jelű Királyi
serfőzde
malátagyára

n.a.

1890. körül

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Használaton kívül

42. jelű Lakóépület

n.a.

1900-as évek
eleje

Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző
kar

Pállfy János
tüzérlaktanya, majd
Magyar Királyi
Hadiakadémia

Orczy Gyula
Panuska László

1896-98.

E22.

Hungária krt9-11.

38900/13

E23.

Kerepesi út 47-49.

38897

Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem

Ferenc József
lovassági laktanya

Hauszmann Sándor

1884-86.
1924.
1948.

E24.

Kozma utca

42511

Budapesti Fegyház
és Börtön

Börtön és szolgálati
lakótelep

Wagner Gyula

1894.

E25.

E26.

Bihari utca 12A, 12B,
14A, 14/B, 14/C,
Szállás utca 11/B,
11/C

38431/3,
/12-14,
/17,
/20-21,
/24-26,
/28, /31

Bérház
együttesként
beépült
utcaszakasz

Lakóépületek

Román Miklós

1929-31.

Szállás utca 11/C.

38431/3

Lakóépület

Bérház

Román Miklós

1929.

Bihari utca 12/A.

38431/13

Lakóépület

Bérház

Román Miklós

1931.

Bihari utca 12/B.

38431/14

Lakóépület

Bérház

Román Miklós

1930.

Bihari utca 14/B.

38431/21

Lakóépület

Bérház

Román Miklós

1931.

Bihari utca 14/C.

38431/24

Lakóépület

Bérház

Román Miklós

1931.

Szállás utca 11/B.

38431/26

Lakóépület

Bérház

Román Miklós

1930.

Bihari utca 12/E.

38431/31

Lakóépület

Bérház

Román Miklós

1931.

Gergely utca 112/C.

42137/95

Gyárkémény

Gyárkémény

n.a.

1900. körül

Gergely utca 43-51.

41694

Gyárkémény

Gyárkémény

n.a.

1965. előtt

Jászberényi út 7-11.

41025/2

Gyárkémény (2db)

Gyárkémény

n.a.

1935. előtt

Mádi utca

41349/3

Gyárkémény

Gyárkémény

n.a.

1958.

Maglódi út 47-49.

41037/1

Gyárkémény

Gyárkémény

n.a.

n.a.

Maglódi út 89-91.

41062/1

3 db kazánkémény

3 db kazánkémény

n.a.

1931.

Kémény

Gyárkémény

n.a.

n.a.

41028/6

Kémény (2 db)

Kémény (2 db)

n.a.

n.a.

526. sor

(42542)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

1738. (?)

Régivám utca

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

n.a.

Régivám utca

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

n.a.

Régivám utca

42552

Határkő emlék

Határkő

n.a.

n.a.

Tünde utca

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

n.a.

Tünde utca

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

n.a.

Álmos utca

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

1843. (?)

Álmos utca

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

1833. (?)

Álmos utca

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

1738. (?)

Kőbányai kémények

Sörgyár utca 20-26.
Sörgyár utca
E27.

41032

Határkövek

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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Álmos utca 45.

(42550)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

n.a.

Hangár utca

(42563)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

1933. (?)

(42492/1)

Határkő emlék

Határkő

n.a.

na.

Hangár utca 65.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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EH]iUyV]iUQQ\DOUpJLWHUHSV]LQWHQOpYĘ
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IRUPiOiV~DWpJODERUtWiVRQGHNRUDWtYPLQWDPH]ĘNNHO
ROGDOiQiOOypSOHWHNUĘO IRUUiV)$ 

,,EpSOHWHN









$N|]pSIĘIDODVV]LQWHQNpQWODNiVRVpSOHWHPHOHWL
DODSUDM]DDODNiVRNEDQKiOyIONHODNyNRQ\KDZF



$HPHOHWPDJDVVJUDILWWRDORJJLDVRUpVDNLXJUDWRWW
VRURNNDOV]HJpO\H]HWWWpJODEXUNRODWLJHQGHNRUDWtY


$EHMiUDWLROGDORQDOpSFVĘKi]DNNLVVpNLXJUDWRWW
OL]pQiLpVDÄV]iUQ\DVDMWyN´JD]GDJtWMiND]
DUFKLWHNW~UiW







$ ViYRVDQ NLXJUDWRWW WpJODVRURN D] HUNpO\PHOOYpGHQ
pVNDSX]DWRNROGDODLQGHNRUDWtYGtV]HLD]pSOHWQHN









$QpJ\HJ\IRUPDODNyKi]EHOVĘD]LQWp]PpQ\HNIHOpQp]ĘKRPORN]DWiQDQpJ\pYV]DNRWPHJMHOHQtWĘDOOHJyULNXV
VJUDILWWyGtV] QHYHV PĦYpV]HN DONRWiVDL 0ROQiU & 3iO pV 0HGYHF]N\ -HQĘ IHO~MtWDQGyN D] ÄĘV]´
PHJVHPPLVOW

9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW.LV3RQJUiFODNyWHOHS



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
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,,,DpSOHWHN

$ÄNLKDUDSRWW´pSOHWVDURNRV]ORSRVHUNpO\VRUD



,,,EpSOHWHN

$YDNROWpVWpJODEXUNRODWRVPH]ĘNHWHUNpO\HNpOpQNtWLN





,9DEpSOHWHN



$OpSFVĘKi]DNEyOLOONLVODNiVQ\tOLN IRUUiV%)/ 



$]HJ\V]HUĦDOLJWDJROWW|PHJHWDWpJODEXUNRODWXUDOMD


LVNROD



$  WDQWHUPHV YROW HOHPL LVNROD  OpSFVĘKi]UD
V]HUNHV]WHWWV]LPPHWULNXVDODSUDM]D IRUUiV%)/ 

$]XGYDULKRPORN]DWWHUYH IRUUiV%)/ 



$EHMiUDWIHOĘOV]pOHVUL]DOLWWDJROMDDWpJODEXUNRODWRV 
KRPORN]DWRWPHO\HWHUĘVHQNLXJUySiUNiQ\]iUOH

,PSR]iQV W|PHJNRPSR]tFLy D] XGYDU IHOĘO D] HUHGHWL
NRQFHSFLyV]HULQWDWHOHSIĘEHMiUDWiYDOV]HPEHQLOiWYiQ\

9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW.LV3RQJUiFODNyWHOHS



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
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yYRGD



$] HJ\V]HUĦ PHJMHOHQpVĦ VDUNRQ HPHOHWHV Ä/´
DODN~ yYRGD V]OĘRWWKRQQDN pV QDSN|]LRWWKRQQDN LV
KHO\HW DGRWW PD yYRGD E|OFVĘGH J\HUPHNRWWKRQ
LGĘVNOXE 

RUYRVLUHQGHOĘ





$ N|]IUGĘYHO HJ\EHpStWHWW RUYRVL UHQGHOĘ HJ\V]HUĦ
I|OGV]LQWHV pSOHWH WpJODEXUNRODW~ ROGDOVy RV]ORSUD
NLYiOWRWWWRUQiFUyOQ\tOyEHMiUDWWDOWHUPpVNĘOiED]DWWDO


N|]IUGĘ

$N|]IUGĘpVRUYRVLUHQGHOĘDODSUDM]D IRUUiV%)/  
D] tYHV N|]pSVĘ UpV]EHQ D NiGIUGĘN MREEROGDORQ
]XKDQ\]yN |OW|]ĘN IV] QĘN HP IpUILDN  N|]WN
WiJDV HOĘFVDUQRN tYHV IHOYH]HWĘ OpSFVĘVRUUDO pV
OpSFVĘKi]]DO EDO ROGDORQ D I|OGV]LQWHV RUYRVL
UHQGHOĘ

$] HQ\KH tYEHQ KDMOy IĘKRPORN]DW NpW V]LQWMpQ
KDQJV~O\RV ViYRVDQ |VV]HIRJRWW NLXJUy NHUHWHOpVĦ
DEODNVRU D EHMiUDW I|O|WWL YHJIDO HUHGHWL IHNYĘKiOyV
UDV]WHUDEODNDEiQWyVWtOXVLGHJHQPyGRQiWDODNtWYD



$ N|]IUGĘ pV RUYRVL UHQGHOĘ D ODNyWHOHS
V]LPPHWULNXV HOUHQGH]pVpWĘO HOWpUĘHQ DV]LPPHWULNXV
W|PHJNRPSR]tFLyM~ pSOHW MREEROGDOiQ KDQJV~O\RV
KHQJHUHV OpSFVĘKi] D] RV]ORSSDO PHJWiPDV]WRWW
HPHOHWDODWWYLVV]DK~]RWWEHMiUDWWDO IRWyIRUUiV)$ 


1p]HW D KHQJHUHV OpSFVĘKi] IHOĘO D I|OGV]LQWL UpV]
SLOLVERURVMHQĘL YiJRWW NĘEĘO NpV]OW OG I|OVĘ NpS  ±
PD OHYDNROYD ± KHO\UHiOOtWDQGy D IĘKRPORN]DW
I|OGV]LQWLDEODNVRUiQEiQWyVWtOXVLGHJHQUiFVRN

9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW.LV3RQJUiFODNyWHOHS





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


PR]L






$ OpQ\HJpEHQ V]LPPHWULNXV HOUHQGH]pVĦ ODNyWHOHS WHONH D
NHOHWL ROGDORQ GpOL LUiQ\EDQ EĘYO D WHOHN H NLV]|JHOOpVpUH
pSOWDPR]LPHO\QHNDODSUDM]DV]LPPHWULNXVHOUHQGH]pVĦ
Qp]ĘWHUHIĘEHIRJDGiViUDYROWDONDOPDV IRUUiV%)/ 

$PR]LHUHGHWLIĘKRPORN]DWLWHUYH DWHOHSIĘEHMiUDWDIHOĘO 
EĘODODNyWHOHSpStWpV]HWLPHJMHOHQpVpKH]LJD]RGYD
DYDNROWpVDWpJOiYDOEXUNROWPH]ĘNYiOWDNR]iViYDODODNtWMD
D]pSOHWLOOHV]NHGĘPHJMHOHQpVpW IRUUiV%)/ 


DV pYHNEHQ D )ĘYiURVL 0R]JyNpSV]tQKi]DN
(J\HVOHWH 0ĦV]DNL 2V]WiO\D ~MMipStWL pV  PUHO
PHJKRVV]DEEtWMD D PR]LW PHJV]ĦQWHWYH H]]HO DQQDN
HOĘWHUpWDWHOHSGpOLIĘWHQJHO\HHOĘWW

D]HJ\NRULPR]LpSOHWIĘKRPORN]DWiQDNPDLHUĘVHQ
PHJYiOWR]RWW iWDODNtWRWW OiWYiQ\D NHUtWpVVHO OHYiODV]WRWW
W|PHJHPHJYiOWR]RWWKDV]QRVtWiVDPLDWWPDVDMQRVQHPD
WHOHSUpV]HNpQWD]RQRVtWKDWy





DWHOHSSHO|VV]HIJJĘWRYiEELWHUYHN





 $ PpJ DOLJ HONpV]OW ODNyWHOHS YDODPHQQ\L OD
NyKi]iQ ± D NĘEiQ\DL PXQNiVODNiVKLiQ\ WRYiEEL
HQ\KtWpVpUH  WHWĘWpUEHpStWpV LQGXO D MHO]HWW
WHWĘPH]ĘV]DNDV]RNEDQ IRUUiV%)/ 



 $ WHOHS MyQpKiQ\ Ki]iW pULQWĘ KiERU~V NiURN
NLMDYtWiViUD NpV]OW WHUYHN HJ\LNH D] ,D V] ODNy
Ki]p 

9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW.LV3RQJUiFODNyWHOHS

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége




V]REURN














&V~FV)HUHQF0XQNDFV]REUDHUHGHWLKHO\HIHOWHKHWĘHQ
D] LVNROD HOĘWW YROW EDOROGDOL IRWy IRUUiV )6](. %3
J\ĦMWHPpQ\   PD D &VDOiG F V]RERU YRQDOiEDQ
WĘOHpV]DNUDiOOD],DpVD,,EODNyKi]DNN|]|WW


*\ĘU\ 'H]VĘ &VDOiG F NĘV]REUD D WHOHS HOYL
IĘEHMiUDWiQDN WHQJHO\pEHQ  YDOyMiEDQ D WHOHS KDV]QiODWL
pVOiWYiQ\WHQJHO\HLD],DpV,EODNyKi]DNNDSXiWKDMWyL

NHUWHN



$ WHOHS pStWpVH yWD HOWHOW  pY DODWW NRPRO\ WpUKDWiV~ pV 
ORPEW|PHJĦ Q|YpQ\]HW QĘWW D Ki]DN N|]|WW PHO\
MHOHQWĘVHQ KR]]iMiUXO D ODNiVRN ODNypUWpNpKH] D ÄNHUWHN
EHUHQGH]pVH´IHO~MtWiVWLJpQ\HO

$ WHOHSHW  OXELFNROyPHGHQFH pOpQNtWHWWH PHO\HN D ,,E
ODNyKi]DN NHOHWL ROGDODLQ KHO\H]NHGWHN HO .HWWĘ PHJ 
VHPPLVOW D] HJ\LNHQ PHJPDUDGW D MiWV]y PHGYpN NĘ
V]REUD±DODNyWHOHSNO|Q|VpUWpNĦIHO~MtWDQGyHOHPH





pUWpNYHV]WpV










V]pWYpVHWW
WpJODGtV]±,,E




DV]LPPHWULNXV
~MNDSX±,,E





$] HJ\VpJHV PHJMHOHQpVĦ pStWpV]HWL HJ\WWHVpUWpNĦ
NLVODNyWHOHS DODWWRPRV IRO\DPDWRV HOpUWpNWHOHQHGpVpW
HUHGPpQ\H]L D UpV]OHWHN GXUYD iWDODNtWiVD VWtOXVLGHJHQ
FVHUpMHDKRPORN]DWLDUFKLWHNW~UDV]pWYHUpVH

$] ,D pV ,E ODNyKi]DN I|OGV]LQWMpQ NLDODNtWRWW ]OHWHN D
NĘEXUNRODW OHIHVWpVpYHO D] HJ\VpJHV pStWpV]HWL NDUDNWHUĦ
EHpStWpVW
W|QNUHWHV]LN
YpGHWW
pSOHWQpO
H]
PHJHQJHGKHWHWOHQ



9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW.LV3RQJUiFODNyWHOHS



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
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1\LWUDXWFD
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1\LWUDXWFDE
0iGLXWFD
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0iGLXWFDE
0iGLXWFD
0iGLXWFD

9pGHOHP





















ÈWQp]HWLWpUNpS







/.










.HUOHWLYpGHOHP

2UWRIRWy



$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$]N LVYiURVLDVNHUWYiURVLDV pSOHW
HJ\WWHV D' UHKHU+DJJHQPDFKHU
6HUIĘ]Ę 5W N|]YHWOHQ V]RPV]pG
ViJiEDQWDOiOKDWy
$] pSOHWHN UpV]EHQ ]iUWVRU~ PyGRQ
pSOWHNU pV]EHQV]D EDGRQiO Oy
YLOODV]HUĦKi]DN
$] XWFDNHUHV]WH]ĘGpV KDQJXODWiWD ]
pSOHWHNHQ IHOOD] X WFiNO HMWpVH
NHUWHV YLOiJD pV Q|YpQ\]HWH LV
SR]LWtYDQEHIRO\iVROMD



)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS
9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW1\LWUDXWFD0iGLXWFDNHUHV]WH]ĘGpV
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




eUWpNYL]VJiODW


$]NLVYiURVLDVNHUWYiURVLDVEHpStWpVpUWpNHVpSOHWHJ\WWHVWDONRWDPLWNLHJpV]tWQpKiQ\HJ\HGLOHJLV
pUWpNHVpSOHW


.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP , 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN
gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
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P
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P
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.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP ,,, 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN
gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
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P
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.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP ,9 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN
gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ









/;=
P
P


P
P








0HJMHJ\]pV




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


)ĘYiURVL7HUYWiU



9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW1\LWUDXWFD0iGLXWFDNHUHV]WH]ĘGpV
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH




&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]6FK|QWKHLO5LFKiUG
eStWĘPHVWHU6RUJ$QWDO
eStWWHWĘ%FKOHUÈUPLQ
eStWpVpYH

/HtUiV.LVYiURVLDVHPHOHWHVV]HFHVV]LyVODNyKi]






)RUUiV9È7,)-/ 3HUF]HO$QQD )ĘYiURVL/HYpOWiU6RUJ
KDJ\DWpNGRER]











&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW YLOOD 
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW YLOOD 
eStWpV]
eStWWHWĘ
eStWpVpYHN|UO


/HtUiV0DJDVI|OGV]LQWHVN~ULiWLGp]ĘV]HFHVV]LyV
YLOOD

)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD 






&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW YLOOD 
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW YLOOD 
eStWpV]%HWD*p]D
eStWWHWĘ5HXVV(PLOJpSJ\iULIĘPpUQ|N
eStWpVpYH







/HtUiV.pWHPHOHWHVV]DEDGRQiOOyV]HFHVV]LyVYLOOD



)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD )ĘYiURVL7HUYWiU

9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW1\LWUDXWFD0iGLXWFDNHUHV]WH]ĘGpV
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH


&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]YDOyV]tQĦOHJ%HWD*p]D
eStWĘPHVWHU6WUDNRYLWV$OEHUW
eStWWHWĘ6FKZpGD0LKiO\
eStWpVpYH


/HtUiV0DJDVI|OGV]LQWHVNLVYiURVLDVODNyKi]





MHOOHJWHOHQ~MDEODNRNNDO 

)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD )ĘYiURVL7HUYWiU



&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]YDOyV]tQĦOHJ%HWD*p]D
eStWWHWĘ
eStWpVpYHN|UO



/HtUiV0DJDVI|OGV]LQWHVNLVYiURVLDVV]HFHVV]LyVMHOOHJĦ
ODNyKi] MHOOHJWHOHQ~MDEODNRNNDO 









)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD





&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW]OHWWHO
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW]OHWWHO
eStWpV]%HWD*p]D
eStWWHWĘ
eStWpVpYH



/HtUiV0DJDVI|OGV]LQWHVV]HFHVV]LyVFVDOiGLKi]









)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD





&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]%HWD*p]D
eStWWHWĘ5yWK*p]DpVQHMH
eStWpVpYH



/HtUiV0DJDVI|OGV]LQWHV]iUWVRU~V]HFHVV]LyV
FVDOiGLKi]







 )RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD )ĘYiURVL7HUYWiU

9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW1\LWUDXWFD0iGLXWFDNHUHV]WH]ĘGpV
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyV]|YHWNH]HWLODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]
eStWWHWĘ.LVHPEHUHN%XGDSHVWL
/DNiVV]|YHWNH]HWH
eStWpVpYH

/HtUiV.pWHPHOHWHVPXQNiVODNyKi]







)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD 


&tP1\LWUDXWFDD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV].DOOyV6iQGRUpSP
eStWWHWĘ.|U|VV\.iURO\
eStWpVpYH

/HtUiV(J\HPHOHWHVPRGHUQODNyKi]DDVpYHNUH
MHOOHP]ĘKRPORN]DWLHOHPHNNHO








)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD





&tP1\LWUDXWFDE
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]
eStWWHWĘ
eStWpVpYHN|UO

/HtUiV.LVYiURVLDVVDURNKi]







&tP1\LWUDXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyWiPIDONHUtWpV
-HOHQOHJLIXQNFLyWiPIDONHUtWpV
eStWpV]
eStWWHWĘ
eStWpVpYHN|UO 3HUF]HO$QQDV]HULQW
N|UO 

/HtUiV6]HFHVV]LyVNRYiFVROWYDVNHUHWĦGUyWKiOyV
NHUtWpVUXV]WLNXVNĘOiED]DWWDO




)RUUiV9È7,)-0 3HUF]HO$QQD



9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW1\LWUDXWFD0iGLXWFDNHUHV]WH]ĘGpV
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH









&tP0iGLXWFD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW YLOOD
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW YLOOD 
eStWpV]
eStWWHWĘ
eStWpVpYHN|UO

/HtUiV6]DEDGRQiOOyHJ\HPHOHWHVV]HFHVV]LyVYLOOD










)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD





&tP0iGLXWFDD
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]
eStWWHWĘ
eStWpVpYHN|UO

/HtUiV0DJDVI|OGV]LQWHVYLOODMHOOHJĦQHREDURNNODNyKi]









)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD




&tP0iGLXWFDE
+UV]
(J\NRULIXQNFLyODNypSOHW
-HOHQOHJLIXQNFLyODNypSOHW
eStWpV]
eStWWHWĘ
eStWpVpYHN|UO

/HtUiVNpWHPHOHWHVV]HFHVV]LyVPXQNiVODNyKi]







)RUUiV9È7,/. 3HUF]HO$QQD



9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW1\LWUDXWFD0iGLXWFDNHUHV]WH]ĘGpV
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%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
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%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD(J\NRUKX
$UFKtYIRWyN




)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS






2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+XQJiULDN|U~W

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


$ODNWDQ\DGpOLROGDOiWD]HVpYHNEHQHOERQWRWWiNKHO\pUHD]DNDGpPLDpSOHWHLLOOHWYHDWDQiURN
pV KDOOJDWyN V]iPiUD ODNyWHOHS pSOW yYRGiNNDO LVNROiNNDO ]OHWHNNHO $ UpJL ODNWDQ\D PHJPDUDGW
pSOHWHL XJ\DQDNNRU My iOODSRWEDQ YDQQDN MHOHQOHJ LV KDV]QiODWEDQ YDQQDN 9pGHQGĘN D NRUDEHOL
WpJODDUFKLWHNW~UiVpSOHWHN




.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN
gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ



.+7;6=
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P
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$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
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0HJMHJ\]pV







$WHUOHWOpJLIRWyMDQ\XJDWLLUiQ\EyO




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+XQJiULDN|U~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége







$ODNWDQ\DWHUOHWpQiOOyYpGHOHPUHMDYDVROWpSOHWHNpVHJ\NRULIXQNFLyMXN








$]HJ\NRULW|U]VWLV]WLpSOHWIĘKRPORN]DWD













$]pSOHWPDPLQW1HP]HWL.|]V]ROJiODWL(J\HWHP )RWy(J\NRUKX 


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+XQJiULDN|U~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége













$]HJ\NRULDOWLV]WLpSOHWIĘLOOHWYHKiWVyKRPORN]DWD )RWy(J\NRUKX 















$]HJ\NRULUDNWiUpSOHWIĘLOOHWYHKiWVyKRPORN]DWD )RWy(J\NRUKX 















$]HJ\NRULWLV]WLpSOHWNHOHWLLOOHWYHQ\XJDWLKRPORN]DWD )RWy(J\NRUKX 






$]HJ\NRULOHJpQ\VpJLpSOHWNHOHWLKRPORN]DWD )RWy(J\NRUKX 


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+XQJiULDN|U~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége













$WLV]WLpSOHWP|J|WWiOOyHJ\NRULLVWiOOyN )RWy(J\NRUKX 















$]LVWiOOyNP|J|WWiOOy=iFKXWFiUDPHUĘOHJHVHJ\NRULORYDUGDpSOHWH )RWy(J\NRUKX 







$]pV]DNL=iFKXWFiYDOSiUKX]DPRVORYDUGD
)RWy(J\NRUKX 









$]HJ\NRULWRUQDFVDUQRN )RWy(J\NRUKX 




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+XQJiULDN|U~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
.(5(3(6,Ò7










$GDWODS

9iURVUpV]

/$326'ĥ/ė



+UV]

7XODMGRQYLV]RQ\

5HQGHOWHWpV
(J\NRUL)HUHQF-y]VHIORYDVViJL
ODNWDQ\D

WyO%DMFV\=VLOLQV]N\


5HQGĘUODNWDQ\D
.pV]HQOpWL5HQGĘUVpJpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
1HP]HWL.|]V]ROJiODWL(J\HWHP

eStWpVpYH
±OHJpQ\VpJLpSOHWHN

7HUYH]Ę
±IHO~MtWiVDMHOHQOHJLIXQNFLyKR]
.LYLWHOH]Ę
FVpVNLU+DGPpUQ|NNDUL,JD]JDWyViJ
+RO]VSDFKpV)LDL+DXV]PDQQ
6iQGRUIHOHOĘVpStWĘPHVWHU
YH]HWpVpYHO


9pGHOHP









.HUOHWLYpGHOHP






$ YpGHQGĘ pUWpN OHtUiVD $] HJ\NRUL )HUHQF -y]VHI ORYDVViJL ODNWDQ\D WHUOHWpQ PD D .pV]HQOpWL
5HQGĘUVpJpVD=UtQ\L0LNOyV1HP]HWYpGHOPL(J\HWHP 1HP]HWL.|]V]ROJiODWL(J\HWHP PĦN|GLN
$ W|EE WHPEHQ OpWHVOW ODNWDQ\D KLHUDUFKLDL pV IXQNFLRQiOLV UHQGHW ILJ\HOHPEH YpYH pSOW PHJ $
IĘEHMiUDWQiO iOO D W|U]VWLV]WL pSOHW NpW ROGDOiQ  WLV]WL ODNypSOHWWHO $WWyO GpOUH IHNV]LN D N|]SRQWL
XGYDUDPHO\HWDOHJpQ\VpJLODNyKi]DNYHV]QHNN|]UH0LQGHQHJ\HVOHJpQ\VpJLpSOHWKH]LVWiOOypV
HJ\WiUROyWDUWR]RWW$ODNWDQ\DGpOLUpV]pQD.HUHSHVL~WWyOWiYRODEEKHO\H]NHGWHNHODIHGHWWpVQ\LWRWW
ORYDUGiNLOOHWYHDUDNWiUDNpVWDNDUPiQ\WiUROyN




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD
$UFKtYIRWyN





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS






2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.HUHSHVL~W

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH

eUWpNYL]VJiODW
$ QpKiQ\ ~M pSOHW OpWHVtWpVpQ pV D IHO~MtWiVLiWDODNtWiVL PXQNiODWRNRQNtYO YiOWR]iV QHP W|UWpQWD]
pSOHWHNW|EEVpJHpVtJ\DWHUOHWWpUEHOLHOUHQGH]pVHNDUDNWHUHPHJPDUDGW


.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH


gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
$WHOHNSDUDPpWHUHL
7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ
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PWHFKQROyJLDLOpWHVtWPpQ\HN

PĦWiUJ\DLHVHWpQ
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0HJMHJ\]pV







$WHUOHWOpJLIRWyMDQ\XJDWLLUiQ\EyO




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.HUHSHVL~W

%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH







$.HUHSHVL~WLUiQ\iEyO









$]HJ\NRUL)HUHQF-y]VHIORYDVViJLODNWDQ\DiWQp]HWLKHO\V]tQUDM]D


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.HUHSHVL~W



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH











$KDWGDUDEOHJpQ\VpJLODNyKi]HJ\LNpQHNWHUYHL  HPHOHWUipStWpVVHO






$ODNWDQ\DW|U]VWLV]WLpSOHWpQHNDODSUDM]D


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.HUHSHVL~W



%XGDSHVW)ĞYiURV;NHUOHW.ĞEiQ\D
PĬHPOpNLIĞYiURVLpVKHO\LYpGHOHPDODWWiOOypStWHWWpVWHUPpV]HWL|U|NVpJH
















$N|]SRQWLXGYDUWyO IHOiOOyKHO\ GpOUHWDOiOKDWyQDJ\IHGHWWORYDUGDWHUYHL







3yWORYDNLVWiOOypSOHWH





9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.HUHSHVL~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP
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9È7,V]iP &tP
.2=0$87&$,%g57g1










$GDWODS

9pGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW
pSOHWUpV]




.(5(6=7Ò5,'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



%|UW|QpVV]ROJiODWLODNyWHOHS
%XGDSHVWL)HJ\Ki]pV%|UW|Q
:DJQHU*\XOD


HNOHNWLNXVURPDQWLNXV
0HJIHOHOĘ
)))




.HUOHWLYpGHOHP

$NRUDEHOLpSOHWHN





$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD
$ %XGDSHVWL )HJ\Ki] pV %|UW|Q W|EE PLQW V]i]pYHV P~OWUD WHNLQW YLVV]D $] pStWNH]pV EHQ
:DJQHU *\XOD WHUYHL DODSMiQ LQGXOW PHJ $ N|]HO  KHNWiUQ\L WHUOHWHQ IHNYĘ  IĘ EHIRJDGiViUD
DONDOPDV pSOHWHJ\WWHVW EDQ DGWiN iW $] LQWp]PpQ\W pStWpV]HWL pSOHWJpSpV]HWL V]HPSRQWEyO
VRNiLJ (XUySD OHJPRGHUQHEE E|UW|QHL N|]|WW WDUWRWWiN V]iPRQ $] pSOHWHNEHQ N|]SRQWL IĦWpV VDMiW
iUDPIHMOHV]WĘ WHOHSUĘO PĦN|GWHWHWW YLOODQ\YLOiJtWiV D] XGYDURQ SHGLJ NpW~V]yPHGHQFH YROW $ E|UW|Q
MHOHQOHJLV]HPHOROGDOiEDQSHGLJE|UW|QP~]HXPpV¶RVHPOpNKHO\WDOiOKDWy
$ E|UW|Q P|J|WW D]]DO D]RQRV WHONHQ HJ\  pSOHWEĘO iOOy ODNyWHOHS IHNV]LN 7t] pSOHW PHO\EĘO 
D]RQRV HOUHQGH]pVĦ HJ\ WRYiEEL SHGLJ V]pS YLOODpSOHW D ;,; pV ;; V]i]DG IRUGXOyMiQ pSOWHN
IHOWHKHWĘHQDE|UW|QEHQGROJR]yNpVFVDOiGMDLNV]iPiUD







%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
(UHGHWLWHUYHN
$UFKtYIRWyNeStWpV]IyUXP%XGDSHVWLIHJ\KD]KX








)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.R]PDXWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége




eUWpNYL]VJiODW


$ E|UW|Q pSOHWHJ\WWHVH W|EE pSOHWEĘO iOO (J\HGL MHOOHP]ĘMH D NpW WHOMHVHQ D]RQRV NOVĘ pV EHOVĘ
HOUHQGH]pVĦ I|OGV]LQW   HPHOHWHV DODSUDM]iEDQ KiURPiJ~ HJ\HQOĘ V]iUQ\~ FVLOODJRW IRUPi]y
pSOHWHN $ ODNyWHOHS pSOHWHL N|]O NLHPHONHGĘHQ V]pS D YLOODpSOHW PHO\QHN HJ\HGLVpJH D IiEyO
NpV]OW HOVĘ HPHOHWL WRUQiF $ Q\ROF PLQGHQEHQ PHJHJ\H]Ę ODNypSOHW pV D YLOOD PHOOHWWL ODNypSOHW
DOiSLQFp]HWWI|OGV]LQWHPHOHWHVODNypSOHWHN




.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ
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$E|UW|QpVDODNyWHOHSOpJLIRWyMDGpOLLUiQ\EyO


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.R]PDXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége












$E|UW|QNRUEHOLOiWNpSH








$E|UW|QNRUDEHOLIRWyNRQ




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.R]PDXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége











$E|UW|QPDLiOODSRWD










$E|UW|QP|J|WWLODNyWHOHSYLOODpSOHWH










$YLOODPHOOHWWiOOyHJ\HGLODNypSOHW












$E|UW|QP|J|WWLODNyWHOHSQ\ROFGDUDEHJ\HQWtSXV~ODNypSOHWpQHNKRPORN]DWDL




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW.R]PDXWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

9È7,V]iP

(

9iURVUpV]



*<È5'ĥ/ė

$GDWODS
+UV]

9È7,
V]iP











&tP




(=(1%(/h/
e57e.(6e3h/(7(.

6]iOOiVXWFD&
%LKDULXWFD$
%LKDULXWFD%
%LKDULXWFD%
%LKDULXWFD&
6]iOOiVXWFD%
%LKDULXWFD(


(*<e%e3h/(7(.


)RNRVXWFD
%LKDULXWFD&
%LKDULXWFD$
%LKDULXWFD'
%LKDULXWFD'



































ÈWQp]HWLWpUNpS







9pGHOHP

.HUOHWLYpGHOHP

2UWRIRWy



$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$%LKDULXWFDPHQWpQLOOHWYHD6]iOOiV
XWFiEDQ
PHJpSOW
NLVODNiVRV
EpUKi]DN  pV  N|]|WW D
)ĘYiURVL 7HOHNIRUJDOPL 5W PHJEt
]iViEyO pSOWHN PHJ $ EpUKi]DN
W|PHJpQHN V]LQWV]iPiQDN KDVRQOy
pStWpV]HWL MHOOHJNQHN pV GtV]tWĘ
HOHPHLNQHN N|V]|QKHWĘHQ HJ\VpJHV
XWFDNpSHW DONRWQDN $] pSOHWHN
HJ\VpJHVHQ I|OGV]LQW   HPHOHW
PDJDVDN
D]RQRV
SiUNiQ\
PDJDVViJJDO 0LQGHJ\LN pSOHWHQ
WpJODGtV]tWpVHN
WpJODSiUNiQ\
GtV]SLOOpU WDOiOKDWyDN




)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS


9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW+|OJ\XWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


$]D]RQRVpStWpV]HWLMHJ\HNDONDOPD]iViQDNN|V]|QKHWĘHQD%LKDULXWFDPHQWpQLOOHWYHD6]iOOiVXWFD
± )RNRV XWFD VDUNiQ iOOy ¶DV pYHNEHQ pSOW EpUKi]DN HJ\WWHVH NO|QOHJHV pV HJ\HGL HJ\VpJHW
DONRWQDNDNHUOWHQEHOO



.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ
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%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLyN 






/pJLIRWyD%LKDULXWFDLUiQ\iEyO




8WFDNpSUpV]OHW %LKDULX%pV& 



9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW+|OJ\XWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
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$GDWODS

*<È5'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę

eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNypSOHW
5RPiQ0LNOyV PyG*ROGPDQQpV
$QWDOpStWĘPHVWHUHN 
)ĘYiURVL7HOHNIRUJDOPL5W


)HO~MtWDQGy
6]XWHUpQ0DJDVI|OGV]LQW





9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
8WFDLKRPORN]DWRN







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




$] pSOHW DOiSLQFp]HWW V]XWHUpQ  PDJDVI|OGV]LQW SOXV] NpWHPHOHWHV ODSRVWHWĘV XWFDIURQWRQ iOOy
VDURNpSOHW %LKDUL XWFDL KRPORN]DWD V]LPPHWULNXV KpWWHQJHO\HV $ Y|U|VWpJOD EXUNRODW~ OpSFVĘKi]
N|]pSUL]DOLWNpQWHQ\KpQNLHPHONHGLNDKRPORN]DWEyO$IHKpUUHYDNROWKRPORN]DWRWPpJNpWY|U|VWpJOD
KRPORN]DWL GtV]SLOOpU WDJROMD DPLNHW WpJOD SiUNiQ\ N|W |VV]H $ IĘKRPORN]DW N|]pSVĘ HJ\VpJpQHN
DWWLNiMD D OHJPDJDVDEE pV H] OpSFVĘ]LN OHIHOH D OHJDODFVRQ\DEE V]pOVĘ HJ\VpJHNLJ $] pSOHWUĘO
VDMQRVKLiQ\R]QDNDWHUYHNHQMHO|OWKRPORN]DWLGtV]tWĘHOHPHNpVD]DEODNRNDODWWLWpJODSiUNiQ\RN$
+RURJ XWFD IHO|OL KRPORN]DW NHYpVEp GtV]HV FVXSiQ NpW Y|U|VWpJOD KRPORN]DWL GtV]SLOOpU HQ\KpQ
NLHPHOW DWWLNiYDO pV WpJOD SiUNiQQ\DO |VV]HN|WYH GtV]tWL $ KiWVy KRPORN]DW GtV]WHOHQ IHKpUUH YDNROW
$]HUHGHWLWHUYHNHQDV]XWHUpQV]LQWHQD%LKDULXWFiUyOQ\tOyYHQGpJOĘWpV]OHWHNHWMHO|OQHN


%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS






2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD$

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW $ %LKDUL XWFD NRUDEHOL EpUKi]DN HJ\LN HOHPH DPHO\HN KDVRQOy pStWpV]HWL MHOOHJHW
KRUGR]QDN tYHV OH]iUiV~ OpSFVĘKi]L DEODN NOLQNHUWpJOD OL]pQiN D KRPORN]DWRQ )LJ\HOHPUH PpOWy D]
pSOHWHUHGHWLNDSXMDLV
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5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV






$]pSOHWXWFDKRPORN]DWD




















$]pSOHWEHMiUDWD

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD$





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


































9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD$







Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
%,+$5,87&$%










$GDWODS

*<È5'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNypSOHW
5RPiQ0LNOyV
)ĘYiURVL7HOHNIRUJDOPL5W


)HO~MtWDQGy
3LQFHV]LQW0DJDVI|OGV]LQW




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
8WFDLpVXGYDULKRPORN]DWRN







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD
$]pSOHWD]XWFDLWUDNWXVDODWWDOiSLQFp]HWWPDJDVI|OGV]LQWSOXV]NpWHPHOHWHVODSRVWHWĘVXWFDIURQWRQ
iOOy ODNypSOHW 8WFDKRPORN]DWD V]LPPHWULNXV KDWWHQJHO\HV D V]LPPHWULiW HJ\HGO D N|]pSVĘ
KRPORN]DWLViYMREEROGDOiUDNHUOWNDSXW|ULPHJ$IHKpUUHYDNROWKRPORN]DWRWY|U|VWpJODKRPORN]DWL
GtV]SLOOpUHN WDJROMiN |W IJJĘOHJHV HJ\VpJUH D] DWWLNiW HJ\VRURV WpJODSiUNiQ\ ]iUMD $ NDSXW D
KRPORN]DWLVtNWyOGĘOWV]|JEHQNLXJUyWpJODNHUHWKDQJV~O\R]]DNL$IĘKRPORN]DWN|]pSVĘHJ\VpJpQHN
DWWLNiMD D OHJPDJDVDEE pV H] OpSFVĘ]LN OHIHOH D OHJDODFVRQ\DEE V]pOVĘ HJ\VpJHNLJ $] pSOHW
ROGDOKRPORN]DWDLWĦ]IDODNKiWVyKRPORN]DWDKDWWHQJHO\HVDN|]pSVĘQ\tOiVVRUDOpSFVĘKi]p6DMQRV
D IĘKRPORN]DW D] DUFKtY WHUYHNWĘO HOWpUĘHQ NHYpVEp PtYHV MHOHQOHJ KLiQ\R]QDN D WHUYHNHQ MHO|OW
KRPORN]DWGtV]HNH]QHPWXGQLKRJ\HOWpUĘPHJpStWpVYDJ\NpVĘEELiWpStWpVHUHGPpQ\H






%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD%

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW $ %LKDUL XWFD NRUDEHOL EpUKi]DLQDN VRUiED LOOHV]NHGĘ ODNypSOHW DPHO\ KDVRQOy
pStWpV]HWLHOHPHNHWYLVHOWpJODSiUNiQ\pVKRPORN]DWLNOLQNHUWpJODOL]pQiN






.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV






$]pSOHWXWFDKRPORN]DWD EDOROGDOiQDKR]]iQDJ\PpUWpNEHQ
KDVRQOtWyXJ\DQFVDNKiURPHPHOHWHVODNypSOHW 





















$]pSOHWWpJODGtV]tWpVHV
KDQJV~O\RVIĘEHMiUDWD

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD%





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége






































9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD%





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
%,+$5,87&$(










$GDWODS

*<È5'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNypSOHW
5RPiQ0LNOyV
)ĘYiURVL7HOHNIRUJDOPL5W


)HO~MtWDQGy
3LQFHV]LQW0DJDVI|OGV]LQW




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
8WFDLKRPORN]DW







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




$] pSOHW UpV]EHQ DOiSLQFp]HWW PDJDVI|OGV]LQW SOXV] NpWHPHOHWHV ODSRVWHWĘV XWFDIURQWRQ iOOy
ODNyKi]$%LKDULXWFiEDQWDOiOKDWyW|EELKDVRQOypStWpVĦKi]]DOHOOHQWpWEHQQHPV]LPPHWULNXVPLYHO
DOpSFVĘKi] tYHV ]iUyGiV~DEODNVRUiWyOMREEUDKiURPDEODNVRUEDOUDSHGLJNpWDEODNVRUWDOiOKDWy$
IHKpUUH YDNROW KRPORN]DWRW |W Y|U|VWpJOD KRPORN]DWL GtV]SLOOpU WDJROMD $] DWWLND GtV]WHOHQ HJ\HQHV
]iUyGiV~  $] pSOHWUĘO VDMQRV KLiQ\R]QDN D WHUYHNHQ MHO|OW KRPORN]DWL GtV]tWĘ HOHPHN pV
WpJODSiUNiQ\RN D] DEODNRN DODWW pV D] DWWLNiQ LOOHWYH D Y|U|VWpJOD GtV]tWĘ ViYRN VHP IXWQDN IHO
DWWLNDGtV]NpQWYpJ]ĘGYH(]QHPWXGQLKRJ\HOWpUĘPHJpStWpVYDJ\NpVĘEELiWpStWpVHUHGPpQ\H$]
ROGDOKRPORN]DWRNWĦ]IDODN


%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD$

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW $ %LKDUL XWFiEDQ OpYĘ NRUDEHOL EpUKi]DN HJ\LN pSOHWH DPHO\HN KDVRQOy pStWpV]HWL
MHJ\HNHWPXWDWQDNtYHVOH]iUiV~OpSFVĘKi]LDEODNNOLQNHUWpJOiVOL]pQiNDKRPORN]DWRQ
+RPORN]DWIHO~MtWiVHVHWpQMDYDVROWDKLiQ\]yKRPORN]DWLHOHPHNYLVV]DiOOtWiVD




.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV






$]pSOHW%LKDULXWFDIHO|OLKRPORN]DWDpVGpONHOHWLWĦ]IDOD

















$]pSOHWXWFDKRPORN]DWD

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD$





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége








































9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD$



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
%,+$5,87&$%










$GDWODS

*<È5'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNypSOHW
5RPiQ0LNOyV
)ĘYiURVL7HOHNIRUJDOPL5W


)HO~MtWDQGy
3LQFHV]LQW0DJDVI|OGV]LQW




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
8WFDLKRPORN]DW







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD
$] pSOHW UpV]EHQ DOiSLQFp]HWW PDJDVI|OGV]LQW SOXV] NpWHPHOHWHV ODSRVWHWĘV XWFDIURQWRQ iOOy
ODNypSOHW8WFDKRPORN]DWDV]LPPHWULNXV|WWHQJHO\HV$EHMiUDWDGpONHOHWLROGDOKRPORN]DWUyOQ\tOLN$
IHKpUUHYDNROWKRPORN]DWRWY|U|VWpJODKRPORN]DWLGtV]SLOOpUHNWDJROMiNKiURPIJJĘOHJHVHJ\VpJUH$
IĘKRPORN]DW Q\tOiVDL PHOOHWW LV Y|U|VWpJOD GtV]HN WDOiOKDWyN IHOH PDJDVViJXNLJ $] pSOHW
ROGDOKRPORN]DWiQ KHO\H]NHGLN HO D N|]pSWHQJHO\EH KHO\H]HWW OpSFVĘKi] YHJIHOOHWĦ ViYMD PiVLN
ROGDOKRPORN]DWDWĦ]IDOODOFVDWODNR]LNDV]RPV]pGRVpSOHWKH]+iWVyKRPORN]DWDV]LQWpQ|WWHQJHO\HV
GtV]WHOHQ IHKpUUH YDNROW 6DMQRV D IĘKRPORN]DW D] DUFKtY WHUYHNWĘO HOWpUĘHQ NHYpVEp PtYHV MHOHQOHJ
KLiQ\R]QDN DWHUYHNHQMHO|OW KRPORN]DWGtV]HN D WpJODIĘSiUNiQ\ pV D GtV]HV DWWLNDIDO (] QHP WXGQL
KRJ\HOWpUĘPHJpStWpVYDJ\NpVĘEELiWpStWpVHUHGPpQ\H






%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD&

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW$]pSOHWD%LKDULXWFDLNRUDEHOLEpUKi]DNHJ\LNHDPHO\KDVRQOypStWpV]HWLMHJ\HNHW
KRUGR] $] pSOHW SiUNiQ\]DWD PD PiU KLiQ\]LN KD PHJpSOW  GH D W|EEL pSOHWKH] KDVRQOyDQ D
KRPORN]DWLNOLQNHUWpJODOL]pQiNNDOWDJROW
+RPORN]DWIHO~MtWiVHVHWpQMDYDVROWDSiUNiQ\YLVV]DiOOtWiVD





.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV










$]pSOHWXWFDKRPORN]DWDpVGpOQ\XJDWLKRPORN]DWD










$]pSOHWXGYDUIHO|OLKiWVy
KRPORN]DWD








9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD&



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége

































9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD&







Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
%,+$5,87&$&










$GDWODS

*<È5'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNypSOHW
5RPiQ0LNOyV
)ĘYiURVL7HOHNIRUJDOPL5W


)HO~MtWDQGy
3LQFHV]LQW0DJDVI|OGV]LQW




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]








$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD
$] pSOHW UpV]EHQ DOiSLQFp]HWW PDJDVI|OGV]LQW SOXV] NpWHPHOHWHV ODSRVWHWĘV XWFDIURQWRQ iOOy
ODNypSOHW 8WFDKRPORN]DWD V]LPPHWULNXV KDWWHQJHO\HV $ KDOYiQ\ViUJiUD YDNROW KRPORN]DWRW
Y|U|VWpJOD KRPORN]DWL GtV] SLOOpUHN WDJROMiN |W IJJĘOHJHV HJ\VpJUH pV HJ\VRURV WpJODSiUNiQ\ ]iUMD
IHOOD]DWWLNiW$IĘKRPORN]DWN|]pSVĘHJ\VpJpQHNDWWLNiMDDOHJPDJDVDEEpVH]OpSFVĘ]LNOHIHOHD]
DODFVRQ\DEE V]pOVĘ HJ\VpJHNLJ $] pSOHW ]iUWVRURVDQ WĦ]IDOODO FVDWODNR]LN D V]RPV]pGRV
pSOHWHNKH] +iWVy KRPORN]DWD |WWHQJHO\HV D N|]pSVĘ Q\tOiVVRU D OpSFVĘKi]p DPHO\QHN WUDNWXVD
N|]pSUL]DOLWNpQW NLHPHONHGLN D KRPORN]DWEyO 6DMQRV D IĘKRPORN]DW D] DUFKtY WHUYHNWĘO HOWpUĘHQ
NHYpVEp PtYHV MHOHQOHJ KLiQ\R]QDN D WHUYHNHQ MHO|OW KRPORN]DWGtV]HN LOOHWYH D GtV]HVHQ NLDODNtWRWW
DWWLNDIDO1HPLVPHUWKRJ\H]DWHUYHNWĘOHOWpUĘPHJpStWpVYDJ\NpVĘEELiWpStWpVHUHGPpQ\H







%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD'

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW $] pSOHW PDL PHJMHOHQpVH D NRUDEHOL W|EEL EpUKi]]DO D]RQRV MHOOHJĦ tYHV
OpSFVĘKi]DEODNpVNOLQNHUWpJOiVOL]pQiNMHOOHP]LN
$] HUHGHWL WHUYHN D PDLQiO OpQ\HJHVHQ GtV]HVHEE NLIHMH]HWWHQ NDUDNWHUHV DUW GHFR VWtOXVW PXWDWQDN
DPLYDOyV]tQĦOHJQHPpSOWPHJ





.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV










%LKDULXWFDIHO|OLKRPORN]DW










$]pSOHWXGYDUIHO|OLKRPORN]DWDDKiWVy
EHMiUDWWDOpVOpSFVĘKi]]DO


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD'



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége

































9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW%LKDULXWFD'







Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
6=È//È687&$%










$GDWODS

*<È5'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę

eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



/DNypSOHW
/DNypSOHW
5RPiQ0LNOyVPyG*ROGPDQQpV
$QWDOpStWĘPHVWHUHN
)ĘYiURVL7HOHNIRUJDOPL5W


)HO~MtWDQGy
3LQFHV]LQW0DJDVI|OGV]LQW





9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
8WFDLKRPORN]DWRN







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD
$]pSOHWDOiSLQFp]HWWPDJDVI|OGV]LQWSOXV]NpWHPHOHWHVPDJDVWHWĘVXWFDIURQWRQiOOyVDURNpSOHW$
PDJDVWHWĘ YDOyV]tQĦOHJ HJ\ DV iWDODNtWiV HUHGPpQ\H HUHGHWLOHJ D] pSOHW D %LKDUL XWFD
ODNyKi]DLKR] KDVRQOy ODSRVWHWĘV YROW $ EHMiUDW D )RNRV XWFiUyO Q\tOLN I|O|WWH WDOiOKDWy D OpSFVĘKi]
YHJViYMD$OpSFVĘKi]N|]pSUL]DOLWNpQWHQ\KpQNLHPHONHGLNDKRPORN]DWEyODNDSXpStWPpQ\GtV]HV
$KRPORN]DWQHPV]LPPHWULNXVDOpSFVĘKi]WyOEDOUDHJ\MREEUDKiURPDEODNVRUWWDOiOXQN$ViUJiUD
YDNROW KRPORN]DWRQ V]LPPHWULNXVDQ HOKHO\H]HWW Y|U|VWpJOD GtV]RV]ORSRN D] DEODNRN DODWW WpJOD
SiUNiQ\RNWDOiOKDWyDN$6]iOOiVXWFDLKRPORN]DWMHOOHJpEHQHOWpUD%LKDULXWFDKi]DLWyOXJ\DQLVHJ\
NpWHPHOHWPDJDVpSOHWNRQ]ROXJULNNLDKRPORN]DWVtNMiEyO$6]iOOiVXWFDLKRPORN]DW|WWHQJHO\HV
V]LPPHWULNXVDY|U|VWpJODGtV]SLOOpUHNLWWLVPHJWDOiOKDWyDN






%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW6]iOOiVXWFD%

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW .RUDL PRGHUQ EpUKi] D] HJ\LGĘEHQ OpWHVOW %LKDUL XWFDL EpUKi]DNKR] KDVRQOy tYHOW
OH]iUiV~OpSFVĘKi]DEODNNDODKRPORN]DWRWWDJROyOL]pQiNNDO
)LJ\HOHPUHPpOWyDW|EELpSOHWQpOV]HEEEHMiUDWLNDSXMD





.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV













$]D6]iOOiVXWFD±)RNRVXWFDVDUNiUyO











$]pSOHW6]iOOiVXWFDLKRPORN]DWD








$]pSOHWIĘEHMiUDWD


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW6]iOOiVXWFD%



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége




















9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW6]iOOiVXWFD%





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
6=È//È687&$&










$GDWODS

*<È5'ĥ/ė



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP



9iURVUpV]



.LVODNiVRVEpUKi]
/DNypSOHW
5RPiQ0LNOyV
)ĘYiURVL7HOHNIRUJDOPL.IW

0RGHUQ
0HJIHOHOĘ
)|OGV]LQWHPHOHWHV




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
8WFDLKRPORN]DW







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$EpUKi]QDNOpWHVOWW|EEV]LQWHVpSOHWV]LQWHQNpQWODNiVRV V]REDNRQ\KDNDPUD:&HOĘV]RED 
pVHUHGHWLOHJFVDNHJ\XWFDLODNiVKR]YROWIUGĘV]REDLV





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW6]iOOiVXWFD&

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW$%LKDULXWFiQPHQWpQOpYĘNRUDLPRGHUQEpUKi]DNKDVRQOypStWpV]HWLVWtOXVMHJ\HNHW
PXWDWQDN H]pUW pSOHWHJ\WWHVNpQW YpGHQGĘN 8WFDL KRPORN]DWXN MHOOHJ]HWHVVpJH D] tYHOW
OpSFVĘKi]DEODNpVDNOLQNHUWpJODOL]pQiN



.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV











6]iOOiVXWFDLKRPORN]DW






$]pSOHWGpONHOHWLWĦ]IDOD
















)RNRVXWFDLKRPORN]DW






$]pSOHWIĘEHMiUDWD


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW6]iOOiVXWFD&



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége









$]pSOHW6]iOOiVXWFDLKRPORN]DWD









$]pSOHW)RNRVXWFDLKRPORN]DWD






9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW6]iOOiVXWFD&



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

9È7,V]iP

(

9iURVUpV]



.ė%È1<$.pPpQ\HN

$GDWODS
+UV]

9È7,
V]iP











&tP




(=(1%(/h/
e57e.(6e3h/(7(.

*HUJHO\XWFD&
*HUJHO\XWFD
-iV]EHUpQ\L~W
0iGLXWFD
0DJOyGL~W
0DJOyGL~W
6|UJ\iUXWFD
6|UJ\iUXWFD


(*<e%e3h/(7(.

















0-


















ÈWQp]HWLWpUNpS







9pGHOHP

.HUOHWLYpGHOHP

2UWRIRWy



$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


.ĘEiQ\DKDJ\RPiQ\RVYiURVNpSpKH]
KR]]iWDUWR]QDNDPiUDPiUQDJ\UpV]W
PHJV]ĦQW LSDUWHOHSHN NpPpQ\HL $
NpPpQ\HN D NHUOHWUpV]HN V]LQWH
PLQGHQ SRQWMiEyO MyO OiWKDWyDN pV
NLYiOy WiMpNR]yGiVL SRQWRW Q\~MWDQDN
$
WiMpNR]yGiV
PHOOHWW
IRQWRV
LGHQWLWiVKRUGR]y HOHPHL D NHUOHWQHN
DPHO\LQGRNROMDYpGHOPNHW



/LJHWWHOHN
7pJODJ\iUGĦOĘ

*\iUGĦOĘ

ÏKHJ\

ÒMKHJ\




)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS


9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW+|OJ\XWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


$NpPpQ\HN±D6|UJ\iUXWFDPHQWpQDKUV]~LQJDWODQRQiOOyYDVEHWRQNpPpQ\WOHV]iPtWYD
±WpJOiEyOpSOWHNpVYiOWR]DWRVPDJDVViJLOOHWYHIRUPDMHOOHP]LĘNHW$]J\iUDNEH]iUiViWN|YHWĘHQD
NpPpQ\HN PiUD ]HPL IXQNFLyLNDW YHV]WHWWpN VRN HVHWEHQ D N|UQ\H]HWN LV iWDODNXOW $ NpPpQ\HN
PHJĘU]pVHDNHUOHWLGHQWLWiViQDNPHJĘU]pVHV]HPSRQWMiEyOLQGRNROW



.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iPHOWpUĘ
.6=7VRUV]iPHOWpUĘ








gYH]HWLSDUDPpWHUHN
gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ

















0HJMHJ\]pV$NpPpQ\HNUĘOUpV]OHWHVOHtUiVD]RNDGDWODSMDLQWDOiOKDWy





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD






*HUJHO\XWFDPHQWpQiOOyNpPpQ\




6|UJ\iUXWFDPHQWpQiOOyNpPpQ\HN



9pGHWWpSOHWHJ\WWHVDGDWODSMD%S;NHUOHW+|OJ\XWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP

0-









$GDWODS



9iURVUpV]

Ï+(*<



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
eStWpV]HWLVWtOXV
ÈOODJ
6]LQWV]iP

9pGHOHP
9pGHOHPUHMDYDVROW
pSOHWUpV]




*(5*(/<87&$F


0DJiQWXODMGRQ
0DJQH]LWJ\iUWHOHSJ\iUNpPpQ\
*\iUNpPpQ\

0DJQH]LW5W
N|UO

)HO~MtWRWW
.pPpQ\




.HUOHWLYpGHOHP

*\iUNpPpQ\





$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


,SDUL N|UQ\H]HWEHQ J\iUL EHpStWpV N|]HSpQ iOO D PDJDV IHOIHOp IRNR]DWRVDQ FV|NNHQĘ
NHUHV]WPHWV]HWĦWpJODDUFKLWHNW~UiVJ\iUNpPpQ\





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


5iGD\ÒMYiURVYpGĘEHV]pGHNS






)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW*HUJHO\XWFDF

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége




eUWpNYL]VJiODW


$ J\iUNpPpQ\ WpJODLGRPHOHPHNNHO GtV]tWHWW DUFKLWHNW~UiMD V]RERUV]HUĦ KDWiVW DG D NpPpQ\QHN
DPHO\YpGHQGĘpStWpV]HWLpUWpNHWNpSYLVHO



.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9, 
.6=7VRUV]iP








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;6=
P
P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
+RPORN]DWPDJDVViJ

P
P











0HJMHJ\]pV











$NpPpQ\FV~FViQDNDUFKLWHNW~UiMD



$NpPpQ\D*HUJHO\XWFDIHOĘO



$NpPpQ\DNHUHVNHGHOPL]OHWHNIHOĘO



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW*HUJHO\XWFDF





Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
*(5*(/<87&$










$GDWODS

Ï+(*<



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
$Q\DJ
ÈOODJ
0DJDVViJ



9iURVUpV]



*\iUNpPpQ\
*\iUNpPpQ\


HOĘWW
7pJOD
0HJIHOHOĘ
P




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
.pPpQ\







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$] ÏKHJ\ YiURVUpV] GpOL ROGDOiQ D *HUJHO\ XWFD PHQWpQ IHNYĘ WHOHSKHO\HQ iOO D WpJOiEyO pSOW 
PpWHU PDJDV NpPpQ\ $ WHOHSKHO\HQ HJ\NRU PĦV]pQWHUPHOĘ YHJ\L YiOODODW PĦN|G|WW D NpPpQ\W D]
]HPKDV]QiOWD6ĦUĦEHpStWHWWVpJpEĘODGyGyDQDNpPpQ\PHJN|]HOtWpVHQHPOHKHWVpJHV





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS






2UWRIRWy



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW*HUJHO\XWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW


$ NpPpQ\ PLQGHQ LUiQ\EyO MyO OiWKDWy pV NLYiOy WiMpNR]yGiVL SRQWNpQW MHOHQLN PHJ D MHOOHP]ĘHQ
DODFVRQ\ ))) V]LQWV]iP~pSOHWHNN|]|WW$]]HPVHPWDNDUMDNL FVDUQRNDLQHPpULNHOD
PpWHUHVPDJDVViJRWVHP


.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN
gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;6=

P


P
P









$WHOHNSDUDPpWHUHL


P
P

P

7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
0DJDVViJ




0HJMHJ\]pV












$NpPpQ\OiWYiQ\DD.LVJHUJHO\XWFD
LUiQ\iEyO









/pJLIRWyDNpPpQ\UĘO pV]DNLLUiQ\EDIRWy]YD 




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW*HUJHO\XWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége








$]]HPIHMOHV]WpVHpUGHNpEHQNpV]OWWHOHStWpVLKHO\V]tQUDM]  
$NpPpQ\VRUV]iPPDOMHO|OWpStWPpQ\




9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW*HUJHO\XWFD



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
-È6=%(5e1<,Ò7










$GDWODS

9iURVUpV]

Ï+(*<



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH

$Q\DJ
ÈOODJ
0DJDVViJ





*\iUNpPpQ\
*\iUNpPpQ\


NpPpQ\HOĘWW
NpPpQ\
0LQGNHWWĘWpJOD
0HJIHOHOĘ










9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
$]MHOĦNpPpQ\







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$'UpKHU6|UJ\iUDN=UWWHUOHWpQiOODNpWWpJOiEyOpSOWNpPpQ\$]V]iP~N|]SRQWLNpPpQ\D]
DVpYHNHOHMpQpSOWDPHO\DYt]OiJ\tWypSOHWpKH]NDSFVROyGLN.|UO|WWHKHO\H]NHGLNHOPpJD
ND]iQKi]D]HUMHV]WĘpVIĘ]ĘKi]pSOHWHL$V]iP~NpPpQ\NpVĘEEpSOWpVMyYDODODFVRQ\DEED
PLQWHJ\PpWHUWiYROViJUDiOOyN|]SRQWLNpPpQ\QpO$NpPpQ\WQHPKDV]QiOMiNPiVpSOHWKH]
QHP NDSFVROyGLN $] ]HP GpOGpOQ\XJDWL ROGDOiQ QHP WDOiOKDWyDN pSOHWHN tJ\ D NpPpQ\HN MyO
OiWKDWyDNDV]RPV]pGRVODNyWHUOHWHNLUiQ\iEyO




%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN
$UFKtYIRWyN







)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS




2UWRIRWy



9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW-iV]EHUpQ\L~W

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW .ĘEiQ\D YiURVNpSpKH] V]LQWH KR]]iWDUWR]QDN D NRUiEEL J\iUDN ]HPHN NpPpQ\HL
(]HNPHJĘU]pVHMDYDVROWOHKHWĘOHJDIXQNFLyMXNNDOHJ\WW






.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


0;6=

P


P
P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
0DJDVViJ

P
P











0HJMHJ\]pV










$NpPpQ\OpJLIRWyMDD0DOiWDXWFDLUiQ\iEyO







$NpPpQ\HNOpJLIRWyMDQ\XJDWLLUiQ\EyOIRWy]YD


9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW-iV]EHUpQ\L~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége















$N|]SRQWLYt]OiJ\tWypSOHWKH]NDSFVROyGy
NpPpQ\ P|J|WWD]HUMHV]WĘpVIĘ]ĘKi]OiWKDWy 

(OĘWpUEHQDYt]OiJ\tWypSOHWpEHNDSFVROyGy
N|]SRQWLNpPpQ\P|J|WWHDNpPpQ\

















$V|UJ\iUEDQMyOOiWV]LNDNDVWpO\UDKDVRQOtWyHUMHV]WĘpVIĘ]ĘpSOHWHOĘWWLN|]SRQWLNpPpQ\






9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW-iV]EHUpQ\L~W



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


6RUV]iP

(

9È7,V]iP &tP
0È',87&$










$GDWODS

Ï+(*<



+UV]
7XODMGRQYLV]RQ\
5HQGHOWHWpV
-HOHQOHJLIXQNFLy
7HUYH]Ę
eStWWHWĘ
eStWpVpYH
$Q\DJ
ÈOODJ
0DJDVViJ



9iURVUpV]



*\iUpPpQ\
*\iUNpPpQ\



7pJOD
0HJIHOHOĘ
P




9pGHOHP
.HUOHWLYpGHOHPUHMDYDVROW
9pGHOHPUHMDYDVROW 
pSOHWUpV]
.pPpQ\







$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$WpJOiEyOpSOWNpPpQ\HJ\0iGLXWFiEDQWDOiOKDWyWHOHSKHO\WHUOHWpQiOO$WHOHSKHO\D-iV]EHUpQ\L
~WpV0DJOyGL~WPHQWpQWDOiOKDWyLSDULWHUOHWHNGpOQ\XJDWLV]pOpQIHNV]LNDWWyOQ\XJDWUDpVGpOUHPiU
ODNyWHUOHWHN K~]yGQDN $ WHOHSKHO\ PHOOHWW IXWy 0iGL XWFiEDQ pV 1\LWUD XWFiEDQ HV pYHNEHQ
pSOW ODNypSOHWHN pV YLOOiN WDOiOKDWyDN PHO\HN NHUOHWL YpGHWWVpJĦ pSOHWHJ\WWHVW DONRWQDN $
NpPpQ\WĘOQHPPHVV]HiOOQDND'UHKHUV|UJ\iUNpPpQ\HL(J\WWHVHQDKiURPNpPpQ\DYiURVUpV]
NDUDNWHUHVpStWPpQ\HLpVN|V]|QKHWĘHQDN|UQ\H]HWNEHQIHNYĘDODFVRQ\PDJDVViJ~pSOHWHNQHN
PLQGHQLUiQ\EyOMyOOiWKDWyDN
$NpPpQ\DWHOHSKHO\ND]iQKi]DPHOOHWWiOOpStWpV]HWLpUWHOHPEHQDWWyOIJJHWOHQO





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN


(UHGHWLWHUYHN%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD IyOLy 
$UFKtYIRWyN





)|OGKLYDWDOLDODSWpUNpS






2UWRIRWy

9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW0iGLXWFD

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW .ĘEiQ\D KDJ\RPiQ\RV YiURVNpSpKH] KR]]iWDUWR]QDN D PiUD PiU QDJ\UpV]W
PHJV]ĦQWLSDUWHOHSHNNpPpQ\HLPHO\HNPHJĘU]pVHMDYDVROWOHKHWĘOHJD]HUHGHWLIXQNFLyMXNNDO
-HOHQHVHWEHQDIDOD]RWWWpJODNpPpQ\KHO\W|UWpQHWLMHOHQWĘVpJHPHOOHWWpStWpV]HWLpUWpNHWLVNpSYLVHO






.HUOHWL6]DEiO\R]iVL7HUY
5HQGHOHWV]iP 9 
.6=7VRUV]iP.96=PHOOpNOHWH








gYH]HWLSDUDPpWHUHN



gYH]HWLEHVRUROiV
0D[7HOHNPpUHW
0LQ7HOHNPpUHW
0D[%HpStWKHWĘVpJ
0D[6]LQWWHUOHWLPXWDWy
0LQeStWPpQ\PDJDVViJ
0D[eStWPpQ\PDJDVViJ


,;6=

P



P


$WHOHNSDUDPpWHUHL



7HOHNPpUHW
%HpStWHWWWHUOHW
%HpStWHWWVpJ
0DJDVViJ

P
P

P









0HJMHJ\]pV












$WHOHSKHO\Q\XJDWLROGDOiQiOOyNpPpQ\





$KiURPNpPpQ\DN|UQ\pNMHOOHJ]HWHVVpJH
KiWWpUEHQD'UHKHUV|UJ\iUNpWNpPpQ\H 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$] HJ\NRUL )ĘYiURVL 6HUIĘ]Ę 5W ± MHOHQOHJ *OREXV .RQ]HUYLSDUL 5W ± WHUOHWpQ iOO D WpJODpStWpVĦ
NpPpQ\$WHUOHWHQiOOypSOHWHNIĘYiURVLYpGHOHPDODWWiOOQDNPLQWDKRJ\DV]pSWpJODDUFKLWHNW~UiM~
LSDULpSOHWHJ\WWHVLV$NpPpQ\DWHUOHWN|]SRQWMiEDQKHO\H]NHGLNHO
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW .ĘEiQ\D KDJ\RPiQ\RV YiURVNpSpKH] KR]]iWDUWR]QDN D PiUD PiU QDJ\UpV]W
PHJV]ĦQWLSDUWHOHSHNNpPpQ\HLPHO\HNPHJĘU]pVHMDYDVROWOHKHWĘOHJD]HUHGHWLIXQNFLyMXNNDO
-HOHQHVHWEHQDNpPpQ\pStWpV]HWLpUWpNHPHOOHWWKHO\W|UWpQHWLMHOHQWĘVpJĦpVIĘYiURVLYpGHOHPDODWW
iOOyWHUOHWHQYDQ
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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MHOHQOHJ*OREXV.RQ]HUYLSDUL5W±NO|QOHJHVHQV]pSWpJODEXUNRODW~LSDULpSOHWHJ\WWHVH 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$ 6|UJ\iU XWFD ± /DYRWWD XWFD ± 0DJOyGL ~W ± 6]HQWLPUH\ XWFD iOWDO KDWiUROW W|PEEHQ WDOiOKDWy D
%DMFV\=VLOLQV]N\.yUKi]$NyUKi]PHOOHWWEHQpSOWPHJDSLQFHV]LQWI|OGV]LQWHVND]iQKi]$
ND]iQKi]]DOHJ\WWpSOWNpPpQ\HNpStWpV]HWLpUWHOHPEHQHJ\HJ\VpJHWDONRWQDN$KiURPGDUDE
PpWHUPDJDVWpJOiEyOpSOWNpPpQ\DND]iQKi]XGYDUIHO|OLUpV]pQiOO2OGDODLNRQHJ\HGLQHNV]iPtWy
ERUGiNIXWQDNDPHO\HNQHND]HV]WpWLNDV]HPSRQWRNPHOOHWWVWDWLNDLV]HUHSNLVYDQ
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW .ĘEiQ\D KDJ\RPiQ\RV YiURVNpSpKH] KR]]iWDUWR]QDN D PiUD PiU QDJ\UpV]W
PHJV]ĦQWLSDUWHOHSHNNpPpQ\HLPHO\HNPHJĘU]pVHMDYDVROWOHKHWĘOHJD]HUHGHWLIXQNFLyMXNNDO
-HOHQ HVHWEHQ D NpPpQ\HN pStWpV]HWL pUWpNHW LV NpSYLVHOQHN pV KHO\W|UWpQHWL MHOHQWĘVpJN LV YDQ
.O|QOHJHVVpJKRJ\KiURPHJ\VpJHVpStWpV]HWLPHJMHOHQpVĦNpPpQ\iOOHJ\PiVPHOOHWW
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD


$6|UJ\iUXWFD±7pJODYHWĘXWFD±0DJOyGL~W±.RFNDXWFDiOWDOKDWiUROWWHONHQLSDULWHUPHOpVPiUQHP
]DMOLND]pSOHWHNLURGDNpQWpVUDNWiUNpQWIXQNFLRQiOQDN$IDOD]RWWWpJODNpPpQ\DWHOHSKHO\GpONHOHWL
ROGDOiQ D .RFND XWFD PHQWpQ iOO 7pJOiEyO pSOW D WDUWyVViJ pUGHNpEHQ N|UOEHOO  PpWHUHQNpQW
YDVDEURQFVPHUHYtWĘNNHOROGDOiQOpSFVĘYH]HW





%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW .ĘEiQ\D KDJ\RPiQ\RV YiURVNpSpKH] KR]]iWDUWR]QDN D PiUD PiU QDJ\UpV]W
PHJV]ĦQWLSDUWHOHSHNNpPpQ\HLPHO\HNPHJĘU]pVHMDYDVROWOHKHWĘOHJD]HUHGHWLIXQNFLyMXNNDO
$IDOD]RWWWpJODNpPpQ\QHNpStWpV]HWLpUWpNHpVKHO\W|UWpQHWLMHOHQWĘVpJHLVYDQ
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$NpPpQ\OpJLIRWyMDGpOLLUiQ\EyO
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége







$NpPpQ\OpJLIRWyMDQ\XJDWLLUiQ\EyO DNpSHQMyOOiWV]DQDND]XJ\DQFVDNYpGHOHPUHMDYDVROW
KUV]~LQJDWODQRQiOOyNpWKDWDOPDVNpPpQ\UNLOOHWYHKiWWpUEHQDKUV]~WHONHQiOOyNpPpQ\ 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$YpGHQGĘpUWpNOHtUiVD




$] / DODN~  KUV]~ WHOHN D *LWiU XWFD ± 7pJODYHWĘ XWFD ± 6|UJ\iU XWFD N|]|WW IHNV]LN $
WHUOHWHQ ]HPHOĘ J\iU EH]iUiViW N|YHWĘHQ D] pSOHWHN iOODJD URPOiVQDN LQGXOW pV QHPUpJLEHQ D
WHOMHVWHUOHWHWV]DQiOWiN$ERQWiVWFVXSiQDNpW6|UJ\iUXWFDPHQWpQiOOyNpPpQ\pOWHW~O$N|]WN
iOOyKDWDOPDVFVDUQRNpSOHWXJ\DQFVDNHOWĦQW$NpWNpPpQ\MyYDOPDJDVDEEpVPRQXPHQWiOLVDEED
N|UQ\pNHQ PHJWDOiOKDWy NpPpQ\HNQpO tJ\ D]RN QDJ\ WiYROViJEyO LV UHPHN WiMpNR]yGiVL SRQWNpQW
IXQNFLRQiOQDN $ W|PE Q\XJDWL VDUNiEDQ YpGHWW YLOODpSOHW pV]DNNHOHWL VDUNiEDQ QHPUpJ PHJpSOW
V]XSHUPDUNHWWDOiOKDWy$6|UJ\iUXWFDPiVLNROGDOiQODNyWHUOHWHNK~]yGQDN
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége


eUWpNYL]VJiODW .ĘEiQ\D KDJ\RPiQ\RV YiURVNpSpKH] KR]]iWDUWR]QDN D PiUD PiU QDJ\UpV]W
PHJV]ĦQWLSDUWHOHSHNNpPpQ\HLPHO\HNPHJĘU]pVHMDYDVROWOHKHWĘOHJD]HUHGHWLIXQNFLyMXNNDO
-HOHQHVHWEHQDNpPpQ\HNpStWpV]HWLpUWpNHWQHPNpSYLVHOQHNKHO\W|UWpQHWLMHOHQWĘVpJNYDQ
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége







$NpPpQ\OpJLIRWyMDQ\XJDWLLUiQ\EyO DNpPpQ\HNWĘOEDOUDDIiNNDOVĦUĦQEHQĘWWWHONHQOiWKDWyD]
HJ\NRUL3ROJiUL6|UIĘ]Ę5WYLOODpSOHWHDPHO\KHO\LYpGHOHPDODWWiOOGHPĦHPOpNLYpGpVLHOMiUiVD
IRO\DPDWEDQYDQ 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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$ YpGHQGĘ pUWpN OHtUiVD 3HVW N|]LJD]JDWiVD D YiURV KDWiUiW KDWiUN|YHNNHO MHO|OWH PHJ ( N|YHNHW
VRUV]iPPDO MHO|OWpN pV 3HVW ± %XGD ± ÏEXGD HJ\HVtWpVpW N|YHWĘHQ %8'$3(67 6=,17(=e6(
N|UIHOLUDW~ IpPMHOHW KHO\H]WHN UiMXN ( N|YHNQHN MHOHVHEE GDUDEMDL RO\DQ KHO\HNHW MHO|OQHN DKRO D]
RUV]iJ~W NpW WHOHSOpV N|]LJD]JDWiV KDWiUiKR] pU D] HJ\HQHV KDWiUYRQDO PHJW|ULN YDJ\ W|EE
WHOHSOpVKDWiUYRQDODWDOiONR]LN(]HNDNLHPHONHGĘIRQWRVViJ~RV]ORSRNDQ\DJXNEDQLVNO|QE|]QHN
D FVDN HJ\HQHV KDWiUYRQDODW MHO|OĘ N|YHNWĘO $ ;9,,, V]i]DGEDQ iOOtWRWW KDWiUN|YHNHW JUiQLWEyO
IDUDJWiN(]DNĘDYpVHWWtUiVWMREEDQPHJĘUL]WHPLQWD]DVpYHNEHQKRPRNNĘEĘOIDUDJRWWDN(]
XWyEELDNDWW|EEQ\LUHHJ\HJ\HQHVKDWiUV]DNDV]PHQWpQKHO\H]WpNHOW|EEVpJNFVDNVRUV]iPRWYLVHO


%LEOLRJUiILDHUHGHWLWHUYHNGRNXPHQWXPRN
7DQXOPiQ\pVIRWyNGU)HMpU7LERU|VV]HiOOtWiVD  


















9pGHWWpUWpNDGDWODSMD%S;NHUOHW+DWiUN|YHN

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
műemléki, fővárosi és helyi védelem alatt álló épített és természeti öröksége
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eUWpNYL]VJiODW $ OHJLVPHUWHEE KDWiUNĘ PRVW LV KDWiUNĘ D ; pV ;9,, NHUOHW KDWiUiQ iWPHQĘ
-iV]EHUpQ\L ~W PHOOHWW (]HQ D KHO\HQ PĦN|G|WW UpJHQ D PpJ PD LV PHJOpYĘ YiPKi] )HOLUDWDL
VRUV]iP 3(67.(5(6=795 D]HOVĘNpWV]iPFVDNVHMWKHWĘ $Q\DJDV]UNH
JUiQLWWHWHMHYt]V]LQWHVVtN















$KDWiUNĘMHOHQOHJ






2OGDOQp]HWEĘO
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eUWpNYL]VJiODW6]HQW/ĘULQF±3HVW±.HUHV]W~UKiUPDVKDWiULJHJ\HJ\HQHV~WPHQWpQKHO\H]WpNHO
H]W D KDWiUN|YHW )HOLUDW VRUV]iP QHP ROYDVKDWy UDMWD GH D V]LQWH]pVW MHO]Ę IpP EpO\HJ SLURV
]RPiQFIHVWpNNHOEHYDQIHVWYH$Q\DJDKRPRNNĘWHWHMHFVRQNDN~S $V]LQWH]pVWMHO]ĘIpPHW
EHQ HOORSWiN  0LQW D NpSHQ LV OiWKDWy H] pV D N|YHWNH]Ę KDWiUN|YHN LV HJ\ JRO\yIRJy I|OGViQF
ROGDOiEDQ iOOQDN (QQHN D ÄKDWiU ~WQDN´ 3HVW YpGHOPpEHQ PpJ D PiVRGLN YLOiJKiERU~EDQ LV YROW
KDUFiV]DWLMHOHQWĘVpJH









+DWiUNĘDIpPMHOOHO




%8'$3(676=,17(=e6(N|UIHOLUDW~IpPMHO
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$5pJLYiPVRUWV]HJpO\H]Ę
I|OGViQFWHWHMpQ
$5pJLYiPVRUWV]HJpO\H]Ę
I|OGViQFWHWHMpQ
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eUWpNYL]VJiODW $ EDO DOVy IRWyQ OiWKDWy RV]ORS D YiURVL HUGĘEHQ HUĘVHQ SXV]WXOy iOODSRWEDQ OpYĘ
PiOODGR]y KRPRNNĘ 6RUV]iP tUiV PiU QHP YHKHWĘ NL UDMWD $ I|OG~W PHQWL ER]yWEDQ ORPEIDNDGiV
XWiQ V]LQWH pV]UHYHKHWHWOHQ ÈOODSRWiQ KiERU~V VpUOpVHN Q\RPDL OiWKDWyN )HM]HWpEĘO FVDN
SHUHPH]HWWVpJHiOODStWKDWyPHJEL]WRVDQ


8J\DQFVDN D] HUGĘEHQ FVDN ORPEKXOOiV XWiQ OiWKDWy PHJ D MREE DOVy IRWyQ OiWKDWy My iOODSRW~
KRPRNNĘtURWWRV]ORS7|EEO|YHGpNEHFVDSyGiVLKHO\HOiWKDWyUDMWD7HWHMHSHUHPH]HWWYt]V]LQWHVVtN














3XV]WXOyKDWiUNĘ






6RUV]iPDNDOOLJUDILNXVtUiVVDO
3(67
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$5pJLYiPVRU+DWiUĘUODNWDQ\D
NDSXMDN|]HOpEHQ
$5pJLYiPVRU+DWiUĘUODNWDQ\D
NDSXMDN|]HOpEHQ
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eUWpNYL]VJiODW$5pJLYiPVRU+DWiUĘUODNWDQ\DNDSXMiKR]N|]HOD]~WNHOHWLROGDOiQWDOiOKDWy DEDO
ROGDOLNpSHQOiWKDWyDI|OGEĘODOLJNLiOOyNĘ5DMWDNHUHWH]HWWPH]ĘEHQ3(67YpVHWHVHMWKHWĘ


$MREEROGDOLNpSHQDURERV]WXVVpUOWNĘD+DWiUĘUODNWDQ\DNHUtWpVHpVD5pJLYiPVRUN|]WLNHVNHQ\
HUGĘViYEDQWDOiOKDWy6HPV]iPVHPKHO\VpJQpYFVDN+3PRQRJUDPROYDVKDWyUDMWD













3XV]WXOyKDWiUNĘ
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ÈOPRVXWFD±7QGHXWFDVDURN
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2UWRIRWy


eUWpNYL]VJiODW $] ÈOPRV XWFD pV 7QGH X VDUNiQ ± QpKiQ\ PpWHUUH HJ\PiVWyO ± KiURP KDWiUNĘ
WDOiOKDWy
$V]iPPDOMHO|OWIHOLUDWRVN|YHWD5pJLYiPVRUHJ\NLVPHJW|UHWpVpEĘO .RRUGLQiWiL R.
R e  KR]WiN HUUH D KHO\UH ËUiVDL  V]  3HVW   .HUHV]W~U ± (] D NĘ HJ\ GLyID DODWW
DQQDN iUQ\pNiEDQ iOO H]pUW D .HUHV]W~U IHOĘOL ROGDOD Q\iURQ LV PRKiV 7HWHMH SHUHPH]HWW Yt]V]LQWHV
VtN $EDOROGDOLIRWyQ 
(VDUNRQiOOyPiVLNKDWiUNĘIHM]HWpQHNSHUHPpQDVRUV]iPROYDVKDWyMyiOODSRW~PLQGNpWROGDOiQ
J\|Q\|UĦHQYpVHWWNDOOLJUDILNXVEHWĦNNHO3HVWpV.HUHV]W~UROYDVKDWy -REEROGDOLIRWyN 





.HUHV]W~UKDWiUNĘ







3HVW.HUHV]W~UKDWiUNĘ
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eUWpNYL]VJiODW $] HUHGHWLOHJ LGH iOOtWRWW NĘ HJ\ KiUPDV KDWiUW MHO|OĘ PD LV My iOODSRW~ VtN WHWHMĦ
KiURP ROGDOiQ tUW JUiQLW RV]ORS 6RUV]iPD  PLQGKiURP ROGDOiQ IHOLUDWWDO ( NĘQpO PHJW|ULN D
KDWiUYRQDOLUiQ\D$KDWiUNĘIHOLUDWDL

3(67
.(5(6=785










6=/ė5,1&=











$KiUPDVKDWiUMHO]pVHDKDWiUNĘROGDODLQ
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.ĘEiQ\D NRUiEEDQ3HVW ±6]HQW/ĘULQF]KDWiUD
+

ÈOPRVX
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)HOVĘFVDWiUL~W±+DQJiUXWFD
VDUND
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+DQJiUXWFD
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2UWRIRWy


eUWpNYL]VJiODW $ EDO DOVy NpSHQ D] ÈOPRV X  DODWWL ODNyKi] HOĘWW iOOy KDWiUNĘ 6RUV]iPD pV D
V]LQWH]ĘIpPEpO\HJHOHW|UYH(J\PHOOpOWHWHWWWXMDIiWyODOLJpV]UHYHKHWĘ7HWHMHSHUHPH]HWWYt]V]LQWHV
VtN


$)HOVĘFVDWiUL~W±+DQJiUXWFDVDUNiQiOOHJ\DODFVRQ\NpWROGDOiQtURWWJUiQLWRV]ORSËUiVDL
6=/ė5,1&='RPERU~ROGDOiQpYV]iP .|]pSVĘNpSHN 






-REEUD DOXO D +DQJiU XWFD  V]iP HOĘWW iOO HJ\ QHP WHOMHVHQ HOiVRWW WDOSD]DW~ ROGDOiQ  V]iPRW
YLVHOĘ SHUHPH]HWW IHM]HWĦ PRQXPHQWiOLV KDWiUNĘ /iED]DWiQ HJ\ NLV IHKpU PiUYiQ\WiEOD WDQ~VtWMD
KRJ\

+(/<5(È//Ë77$77$.ė%È1<$,g1.250È1<=$7
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+MHOĦKDWiUNĘ


+KDWiUNĘ






+MHOĦKDWiUNĘ
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Dĵħ®rĵșğáǻǢəµɳNǢrǊrʷ

ABLAKFELÚJÍTÁSI
KALAUZ

Készítette:
®ƞƼŸĶ¶ ǋŎsǣǼsǋÞËÞɚǼĶʰ
ə ǋŸǣwƼâǼwǣÞ®ƞŸǣʊǼ Ķɴʰ
vƼâǼwǣʊsǼÞvǋǼwĨɚw_sĶŎÞNǣŸƼŸǋǼ
ħƼOǣŸĶǼʰǼŸɚ EEÞÞŘ¯ŸǋŎ OÞżʲ
ɠɠɠʳEȖ_ƼsǣǼʳÌȖ
ˠ˟ˤˡDȖ_ƼsǣǼʰə ǋŸǣÌ ʊȖʳ˨˚ˠˠʳ

Az utóbbi években egyre gyakrabban láthatjuk Budapest
utcáit járva, hogy a régi lakóépületek faablakait itt-ott
ȚĠĨǋ ʹ ĶǼĶ EŘ ŎȺŘɴ¶ǋʺ OǣsǋwĶÞĨʳ ʊ ȚĠ ŘɴâĶ ǣʊ ǋżĨ
ĶǼĶ EŘŎ ǋŎsǣǣʊÞǋƞĶwǣʊǋsɚsÌsǼƞsĨʰǣŸĨǣʊŸǋʊɚǋżŘ
sĶǼwǋƞsĨŎs¶ĶwɚƞĨǼƞĶʳ^sŎÞĶɴsŘĶsÌsǼƞǣw¶sÞŘĨɚŘŘĨ
ǼsĶĠsǣEĶĨOǣsǋwŘĨâɚȤĶʰÌwǋǼwĨsǣǼƊǋǼwŘsǼÞEĶĨÞŘĨǼ
ǣʊsǋsǼŘwŘĨŎs¶ƞǋÞʊŘÞwǣǼsǋŎwǣʊsǼsǣsŘĠżÌƞǣʊÞ¶sǼsĶwǣȺ
megoldást keresünk? Kiadványunk az alapfogalmak
ǼÞǣʊǼ ʊ ǣ ɚĶ wǣ  ĶsÌsǼǣw¶sǣ Ŏs¶ŸĶ_ ǣŸĨ ¯ƞ Þǋ ŘɴÞŘĨ
EsŎȖǼǼ ǣ ɚĶĨâɚ Řǣs¶âǼsŘÞsEEsŘʳ

ËǢʉŗŷǢǻȕ^ŗÝəĵŻħ

?

˚ōÞĨŸǋǣʊ ŎâǼǼƊǋǼwŘsǼÞŘsĨʰwǋǼwĨsǣŘsĨʰ¯sĶȚĠâǼ ǣǋ
érdemesnek az ablak?
Ë wƼâǼwǣĨŸǋÞ sǋs_sǼÞ ʊ EĶĨʰ sǣsǼĶs¶ _âǣʊâǼsǼǼʰ 
Ì ʊĨǋĨǼsǋwÌsʊÞĶĶsǣʊĨs_ƞʳ

?

˚ōsŘŘɴÞʊ ǼĶ¶ŸǣwĶsǼǼǋǼŎ¯˚wǣŎȺŘɴ¶
ablakoknak?
ŎȺŘɴ¶EĶĨŸĨˡ˟˚ˢ˟wɚsǣɚ ǋÌǼżwĶsǼǼǋǼŎ
ǣŸĨĨĶǋƊɚÞ_sEEĠżŎÞŘƞǣw¶ȺʰǼƊEEǣʊƊǋ¯sĶȚĠâǼÌǼż
¯EĶĨŸĨwŘ Ķʰ ŎsĶɴsĨ wĶsǼǼǋǼŎ  ˠˤ˟˚ˡ˟˟
wɚsǼ Þǣ sĶwǋÌsǼÞ Ŏs¶¯sĶsĶƞ ĨǋEŘǼǋǼ ǣ ŎsĶĶsǼǼ ʹ
¯sĶȚĠâǼ ǣʰ¯sǣǼwǣĨEʳˠ˟˚ˠˤwɚsŘǼsǣʊȤĨǣw¶sǣʺʰâ¶ɴʊ
ȖǼżEEÞĠżɚĶĨƊǋŘɴsʊsǼǼȖ_ǼŸǣEEŎs¶ŸĶ_ ǣʳ

?

˚ōÞǼĠsĶsŘǼÌƞ ǼEŸOǣ Ǽ ǣÞǼwŘɴsʊƞʷ
Ez az érték azt fejezi ki, hogy a szerkezet 1 m2-es
¯sĶȤĶsǼwŘ ˠ ħ ¯ŸĨ ÌƞŎwǋǣwĨĶsǼ˚ĨȤĶƊŘEǣw¶ ÌǼ ǣ ǋ
Ì Řɴ ɟ ÌƞŎsŘŘɴÞǣw¶ ÌĶ_ Ǽʳ ʹōÞŘwĶ ĨÞǣsEE sʊ
ʊwǋǼwĨʰŘŘ ĶĨs_ɚsʊƞEEʺʳĨƼOǣŸĶǼ¶sǋwEǼŸĨŸǣ
EĶĨŸĨ Ìƞ ǼEŸOǣ Ǽ ǣÞ ǼwŘɴsʊƞĠs ¯sĶȚĠâǼ ǣ sĶƞǼǼ
Uw=2-2,5 W/m2ħ wǋǼwĨǋs ǼsÌsǼƞʳ ®ŸŘǼŸǣʰ ÌŸ¶ɴ
Řs ǼwɚsǣǣʊȤĨ Ɗǣǣʊs ʊ Ȥɚs¶sʊwǣ Ìƞ ǼEŸOǣ Ǽ ǣÞ
ǼwŘɴsʊƞĠwɚsĶʹȕgʺʰŎÞOǣĨʊs¶ɴÞĨƊǣǣʊsǼsɚƞĠsʊ
EĶĨ ƊǣǣʊsǣâǼsǼǼ Ìƞ ǼEŸOǣ Ǽ ǣÞ ǼwŘɴsʊƞĠwŘsĨ wǣ
ĶǼĶ EŘĨs_ɚsʊƞEEŘŘ Ķʳ

?

˚  ¯sĶȚĠâǼŸǼǼ ǋw¶Þ EĶĨ Ķsǣʊ˚s ŸĶɴŘ Ġż sŘsǋ¶sǼÞĨÞ
ǣʊsŎƼŸŘǼEżĶʰŎÞŘǼs¶ɴȚĠŘɴâĶ ǣʊ ǋżʷ
ǻƊEE ƊǣǣʊsǼsɚƞ s¶ɴȤǼǼsǣsŘ ĶĨâǼĠ ʊ wƼȤĶsǼ
sŘsǋ¶ÞÌ ʊǼǋǼ ǣ Ǽʳ ǻsÌ Ǽ ǼǼżĶʰ ÌŸ¶ɴ s¶ɴ ȚĠ
ŘɴâĶ ǣʊ ǋż ĶEŸǋǼżǋÞȖŎEŘ ŎwǋǼ Ìƞ ǼEŸOǣ Ǽ ǣÞ
ǼwŘɴsʊƞĠs Ĩs_ɚsʊƞEEʰ ŎÞŘǼ s¶ɴ ¯sĶȚĠâǼŸǼǼ EĶĨwʰ
ŘsŎ EÞʊǼŸǣʰ ÌŸ¶ɴ  ǼwŘɴĶs¶sǣ EswƼâǼsǼǼ ǣʊsǋĨsʊsǼ
Þǣ ÌǣŸŘĶżŘ ǼsĶĠsǣâǼʳ ʹĶ ǣ_ʲ Ŏ ǣÞĨ ŸĶ_Ķ ˣʳ ɚ ĶǼŸʊǼ
Ì Ǽǋ ŘɴÞŘ ĶÞǣŎsǋǼsǼɚsʰǣʊƊɚs¶ʰ Eǋʺ
ǻwĶÞ Þ_ƞǣʊĨEŘ ʊ ƊǣǣʊsǣâǼsǼǼ Ìƞ ǼEŸOǣ Ǽ ǣÞ
ǼwŘɴsʊƞ¯sĶȚĠâǼŸǼǼEĶĨŘ ĶÞǣĶsÌsǼŸĶɴŘĨs_ɚsʊƞʰ
ŎÞŘǼ ʊ ȚĠ EĶĨŘ Ķʰ Řɴ ǋÞ Þ_ƞǣʊĨEŘ Ƽs_Þ¶ 
ĨȤĶǣƞ˚ wǣ EsĶǣƞ EĶĨǣʊ ǋŘɴ ĨƊʊƊǼǼÞ ǋŘɴwĨŸĶż
EswƼâǼwǣs ĶǼĶ ĨsɚwǣEw ŎsĶs¶ǣʊÞĨ ¯sĶ  ÌsĶɴÞǣw¶ʰ
ŎÞŘǼ ǋŘɴwĨŸĶżŘwĶĨȤĶʰɚ¶ɴEsĶǣƞ ǋŘɴwĨŸĶżɚĶʳ

ˠʳǻƉōáǻvǢˀĵŷɟ˚rDrəŷŗǻ
˒
˒
˒
˒

ÌÌȖʊǼŸǣʊEĶĨ
ŸĶOǣżŎs¶ŸĶ_ ǣʰĨÞǣ ǼĶĨâǼ ǣ
ĠɚȖĶÌƞǣʊÞ¶sǼsĶwǣʰsĶwǋÌsǼƞȕẉˠʰ˦Ŏ2K
ĠɚȖĶÌŘ¶ǣʊÞ¶sǼsĶwǣǼƊŎâǼwǣ
ĶĨĶŎʊ ǣ ɚĶ

 Ķw¶ʊ ǋż ǼƊŎâǼwǣ Ŏs¶¯sĶsĶƞ ÌsĶɴs  EsĶǣƞ ǣʊ ǋŘɴ wǣ 
ǼŸĨĨƊʊƊǼǼɚŘʰÌŸ¶ɴEsĶǣƞǼwǋƼ ǋ_ȚǣEEĶsɚs¶ƞĠwŘsĨ
 ĨwǼ ǣʊ ǋŘɴ ĨƊʊƊǼǼÞ Ķw¶ǼwǋEs ɚĶż EsĠȖǼ ǣ Ǽ ¶ ǼŸĶĠʳ 
ǼƊŎâǼwǣ EswƼâǼwǣs Ķs¶¶ɴĨǋEEŘ  ǣʊ ǋŘɴ ƼǋŸʩĶĠ ŘĨ
EsĶǣƞ ǣǋĨ E EsŎǋǼ ÌŸǋŸŘɴE ǼƊǋǼwŘÞĨ ʹsʊ ˉǣɚw_
Ŏż_ǣʊsǋĨwŘǼˇ Þǣ ÞǣŎsǋsǼsǣʺʰ _s  ǣʊ ǋŘɴ ȤǼĨƊʊƞ ǋwǣʊwǋs
¯sĶǋ¶ǣʊǼŸǼǼ ǣʊÞĶÞĨŸŘʰ ɚ¶ɴ ĨǋÞĶ OǣâĨĨĶ Þǣ ĶsÌsǼǣw¶sǣ
ǼƊŎâǼsŘÞ  ŘɴâĶ ǣʊ ǋżǼ ŘŘĨ ǋŸŘOǣŸĶ ǣ ŘwĶĨȤĶʳ  ĵŸɠ˚r
EsɚŸŘǼ ʹĵŸɠ rŎÞǣǣÞɚÞǼɴ ̠ ĶOǣŸŘɴ ǣȖ¶ ǋʊ ǣÞ wǋǼwĨĨsĶ
Eâǋżʺs¶ɴŘ¶ɴŸŘɚwĨŸŘɴʰ ǼĶ ǼǣʊżʰǣʊE_ǣʊsŎŎsĶǣʊÞŘǼs
Ķ ǼÌǼǼĶŘ¯wŎ¯żĶÞʳǻȖĶĠ_ŸŘǣ ¶ʰÌŸ¶ɴÌƞǼɚÞǣǣʊɚsǋÞʰ
â¶ɴŘ¶ɴŸŘĠżÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞÌǼ ǣwǋÌsǼƞsĶɚsĶsʳĵŸɠ˚s
EsɚŸŘǼŸǣ Ȥɚs¶sǼ ĶǼĶ EŘ  EsĶǣƞ ǣʊ ǋŘɴ Ȥɚs¶wŘsĨ
ÌsĶɴwǋswƼâǼÞĨEsʰEsɚŸŘǼƼs_Þ¶ŎÞŘ_Þ¶Ķw¶ǋwǼs¶¯sĶw
Řwʊʳ rʊ  ĨwǼ ĶOǣŸŘɴ ĨƊĶǼǣw¶˚ʰ wǣ sŘsǋ¶ÞEs¯sĨǼsǼwǣȺ
Ŏż_ǣʊsǋĨȤĶƊŘ˚ĨȤĶƊŘwǣs¶ɴȤǼǼÞǣĶĨĶŎʊÌǼżʳ

ˡʳËƝǢʉÝµrǻrĵƝȣərµDrvƻáǻvǢr
˒
˒
˒

ĠsĶsŘǼƞǣsŘĠɚȖĶÌƞǣʊÞ¶sǼsĶwǣʰ
sĶwǋÌsǼƞȕw̠ˠʰˡ˚ˠʰˣŎ2K
EsĶǣƞǣʊ ǋŘɴŎs¶¯sĶsĶƞǼsÌsǋEâǋ ǣsǣsǼwŘ
ĶĨĶŎʊÌǼż
ĨÞǣ ǼĶĨâǼ ǣ

 ŘɴâĶ ǣʊ ǋżĨ EsĶǣƞ ʹǋÞǼĨ EEŘ ĨȤĶǣƞʺ ǣʊ ǋŘɴ E
ĶǼĶ EŘĶsÌsǼǣw¶sǣÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞȤɚs¶EswƼâǼwǣsʰŎsĶɴ
ʊŸŘEŘ ɚwĨŸŘɴEE ʊ ȚĠ EĶĨŸĨ ǣǼŘ_ǋ_ ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ
Ȥɚs¶sÞŘwĶ ʹˢ ŎŎ˚sǣ Ȥɚs¶sĨ ĨƊʊƊǼǼ ˣ˚˨ ŎŎ˚sǣ Ìwʊ¶
¶ ʊǼƊĶǼwǣǣsĶʰ  EsĶǣƞ Ȥɚs¶ ĵŸɠ r EsɚŸŘǼŸǣʺʰ ÌŸ¶ɴ
Es¯wǋĠsŘʊsǋs_sǼÞȤɚs¶ÌsĶɴwǋsʳrʊsĨŘsĨʊȤɚs¶sĨŘsĨ
ĨÞǣŎwǋǼwĨEsŘ Ĩs_ɚsʊƞǼĶsŘsEE  ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ ĨwƼsǣǣw¶s
 ǣǼŘ_ǋ_ ˣ˚ˠ˥˚ˣ ¯sĶwƼâǼwǣȺ ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ Ȥɚs¶sĨŘwĶʰ
de a másik szárny üvegezésével együtt a három
ǋwǼs¶ Ȥɚs¶ s¶ɴȤǼǼsǣsŘ Ķs¶Ķ EE ŸĶɴŘ Ġż ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ
ĨwƼsǣǣw¶ȺʰŎÞŘǼs¶ɴȚĠʰĨwǼǋwǼs¶ȺǣǼŘ_ǋ_Ȥɚs¶sʊwǣʳ
ĨȤĶǣƞ wǣ EsĶǣƞ ǣʊ ǋŘɴ ĨƊʊƊǼǼÞ Ŏs¶Ķsɚƞ Ř¶ɴŸEE Ķw¶ǋwǣ
ʊĠOǣÞĶĶƼâǼ ǣ ǣʊsŎƼŸŘǼĠ EżĶ Þǣ ĨÞ¯sĠsʊsǼǼsŘ sĶƞŘɴƊǣʳ 
ǣʊ ǋŘɴǼsÌsǋEâǋ ǣsĶĶsŘƞǋÞʊsŘ_ƞʳ

ˢʳșğDĵħǢʉǊŗɳDrvƻáǻvǢr
˒
˒
˒

ÌEsĶǣƞǣʊ ǋŘɴǼsÌsǋEâǋ ǣŘsŎĠż
ĠsĶsŘǼƞǣsŘĠɚȖĶʊEĶĨÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ
ĨwƼsǣǣw¶sʰsĶwǋÌsǼƞȕẉˠʰˡŎ2K
ʊEĶĨEsĶǣƞŎs¶ĠsĶsŘwǣsŎż_ŸǣȖĶʰĨȤĶǣƞ
ɚ ĶǼŸʊǼĶŘŎǋ_

 EsĶǣƞ ǣʊ ǋŘɴ ĨÞǣŎwǋǼwĨȺ ǼĶĨâǼ ǣ ɚĶ ǣǼŘ_ǋ_
ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ Ȥɚs¶sǼ Þǣ EswƼâǼÌsǼȤŘĨʰ sʊ ʊ sĶĠ ǋ ǣ vōÝ
ŎÞŘƞǣâǼwǣǣsĶ Þǣ ǋsŘ_sĶĨsʊÞĨʳ ÝĶɴsŘĨŸǋ  EsĶǣƞ ǣʊ ǋŘɴ
Ȥɚs¶¯Ÿ¶_żǋwǣʊwǼĨƊǋEsŘĨÞɚ ¶Ġ ĨwǣĨÞɚ ¶ŸǼǼ¯sĶȤĶsǼÌsʊ
ǋ¶ǣʊǼɚ ȚĠʰ ǣʊwĶsǣsEE ¯ƼǋŸʩĶĶĶ s¶wǣʊâǼÞĨ ĨÞ  ĨsǋsǼsǼʰ
ŎsĶɴ ʊ sǋs_sǼÞŘwĶ â¶ɴ ǣʊwĶsǣsEEw wǣ sǋƞǣsEEw ɚ ĶÞĨʰ
ĶsÌsǼƞɚw Ǽwɚs  ɚǣǼ¶EEʰ ǣǼŘ_ǋ_ ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ Ȥɚs¶
EswƼâǼwǣwǼʳǼsĶĠsǣEĶĨǋɚŸŘǼĨŸʊǼǼŸǼǼÌƞ ǼEŸOǣ Ǽ ǣÞ
ǼwŘɴsʊƞĠsĶsŘǼƞǣsŘĠɚȖĶʰwǣʊĠOǣÞĶĶƼâǼ ǣÞǣÞ¶sŘĨs_ɚsʊƞ
ʹ̤ˣˠ_Dʺʳ Hasonló módszer ha a megmaradó tokba a
EsĶǣƞ ǣʊ ǋŘɴ ÌsĶɴwǋs ¯ƼǋŸʩĶEżĶ ȚĠ ǣʊ ǋŘɴǼ wƼâǼȤŘĨ Esʳ
ʊ ȚĠ EswƼâǼsǼǼ ǣʊ ǋŘɴ ǣʊwĶsǣsEEʰ sǋƞǣsEE ¯ƼǋŸʩĶEżĶʰ 
Ŏs¶Ķwɚƞ ǼŸĨÌŸʊ ÞĶĶsǣʊĨs_ƞ ƼǋŸʩĶŎǋ ǣǣĶ ĨwǣʊȤĶʰ ŎsĶɴ
ĶsÌsǼƞɚw ǼsǣʊÞ  ɚǣǼ¶EEʰ ǣǼŘ_ǋ_ ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ Ȥɚs¶
EswƼâǼwǣwǼʳ

ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞȤɚs¶ʊ
eredeti üveg helyére

ĵŸɠ˚rEsɚŸŘǼ
Ķw¶ʊ ǋżǼƊŎâǼwǣ
ĨȤĶǣƞǣʊ ǋŘɴ
EsĶǣƞǣʊ ǋŘɴ

ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞȤɚs¶
/nem standard méret!
ĨȤĶǣƞǣʊ ǋŘɴ
EsĶǣƞǣʊ ǋŘɴ

ǣʊ ǋŘɴŎs¶sǋƞǣâǼɚs

ǣǼŘ_ǋ_ŎwǋsǼȺ
ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞȤɚs¶
ĨȤĶǣƞǣʊ ǋŘɴ
EsĶǣƞǣʊ ǋŘɴ

ˣʳrǊr^rǻÝDĵħșğǊµɳǊǻǢ
Ë ʊ EĶĨ ǣʊsǋĨsʊsǼs ĠɚâǼÌǼÌǼǼĶŘ ŎwǋǼwĨEsŘ
Ĩ ǋŸǣŸ_ŸǼǼʰ_swƼâǼwǣʊsǼÞwǋǼwĨsÞĨÞŎ¶ǣĶżĨʰŎs¶¯sĶsĶƞ
Ŏs¶ŸĶ_ ǣ ʊ ȚĠǋ¶ɴ ǋǼ ǣ ĶsÌsǼʳ rʊ ʊ sĶƞʊƞsĨŘwĶ Ȗ¶ɴŘ
ĠżɚĶĨƊĶǼǣw¶sǣsEEŎs¶ŸĶ_ ǣʰ_sĨȤĶǣƞŎs¶ĠsĶsŘwǣâ¶ɴ
ɚ ĶǼŸʊǼĶŘ Ŏǋ_ʳ  EsĶǣƞ ǣʊ ǋŘɴǼ ÞĶɴsŘĨŸǋ ÌƞǣʊÞ¶sǼsĶƞ
Ȥɚs¶sʊwǣǣsĶĨwǣʊâǼÞĨʰsʊ ĶǼĶʊEĶĨÌƞ˚wǣÌŘ¶ǣʊÞ¶sǼsĶƞ
ĨwƼsǣǣw¶sŎÞĨŸǋsŘsǋ¶sǼÞĨÞsĶɚ ǋ ǣÞŘĨŎs¶¯sĶsĶƞĶsǣʊʳ
NǢrǊrrµɳǊvǻrµȹDĵħǊ˚
ōÝħËǻǊŗɳŷħʷ
- A régi ablak kibontásánál a homlokzatvakolat
Ŏs¶ǣwǋȤĶÌsǼʰ wǣ sŘŘsĨ ǼƊĨwĶsǼsǣ ĠɚâǼ ǣ OǣĨ ǼsĶĠsǣ
ÌŸŎĶŸĨʊǼ¯sĶȚĠâǼ ǣsǣsǼwŘĶsÌsǼǣw¶sǣʳ
˚ʊȚĠEĶĨŎÞʰǣʊwĶsǣsEEƼǋŸʩĶŸĨĨĶŎÞŘ_sŘĨwƼƼsŘ
sĶǼwǋƞŎs¶ĠsĶsŘwǣȺĶsǣʊŎw¶ʊŸŘŸǣŸǣʊǼ ǣǋsŘ_ǣʊsǋ
ŎsĶĶsǼǼ Þǣʳ ǢʊwĶsǣsEE ĨsǋsǼ wǣ ĨÞǣsEE Ȥɚs¶¯sĶȤĶsǼ
Ķsǣʊ ʊ sǋs_ŎwŘɴ ʹŘsŎ EsǣʊwĶɚs ʊ sĶǼȺŘƞ ĨȤĶǣƞ
ǋwǣʊĶsǼ¶ʊ_¶_âǣʊâǼwǣǋƞĶʺʳ
˚ ËƞǼsOÌŘÞĨÞ ǣʊsŎƼŸŘǼEżĶ ǣsŎ sĶƞŘɴƊǣʰ ŎÞɚsĶ
EswƼâǼwǣÞÌƞÌâ_ĠƊŘĶwǼǋsǼŸĨŎsĶĶsǼǼʰÌÞǣʊsŘǋw¶Þ
ĨƼOǣŸĶǼǼŸĨˠˤ˚ˡ˟OŎǣʊwĶsǣǣw¶sÌsĶɴsǼǼOǣȖƼ Ř˥˚˧
OŎ˚sǣǼ ɚŸĶǣ ¶ŸǼĨsĶĶŎs¶ǼsŘŘÞsÌƞŘsĨEsĶǣƞ˚wǣ
ĨȤĶǣƞǼwǋĨƊʊƊǼǼǼƊŎƊǋǼw¶Ķ¯ĶʊǼEŘʳʹĶ ǣ_ Eǋʺ
ǼŸĨŎsĶĶsǼǼÞEsĶǣƞ¯Ķ¯sĶȤĶsǼǼwĶsŘâ¶ɴǣŸĨĨĶĠŸEEŘ
ĶsÌȺĶwǣŎs¶ŘƞɚsǣʊwĶɴsƼ ǋĶsOǣƼż_ ǣŘĨwǣ
ƼsŘwǣʊs_wǣŘsĨʳ
˚rĶɚsǣʊÞĨĶsÌsǼƞǣw¶ĨȤĶǣƞ˚wǣEsĶǣƞǣʊ ǋŘɴĨƊʊǼÞʰ
ÌǼ ǣŸǣŘƼɚw_sĶŎsǼŘɴȚĠǼż ǋŘɴwĨŸĶżEswƼâǼwǣwǋsʳ
˚ ʉĠOǣÞĶĶƼâǼ ǣ ǣʊsŎƼŸŘǼĠ EżĶ ǣʊÞŘǼwŘ ĨsɚwǣEw
sĶƞŘɴƊǣʊs¶ɴǋwǼs¶ȺEĶĨǣʊsǋĨsʊsǼʰŎÞŘǼʊsǋs_sǼÞ
_ȖƼĶEĶĨŎs¶¯sĶsĶƞǼƊŎâǼsǼǼǣw¶ŎsĶĶsǼǼʳ

ȚĠǣʊ ǋŘɴEswƼâǼwǣs

ħÝŗǻ
ËƝ

ħÝŗǻ
ËƝ

Drŗǻ

Drŗǻ

