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FŐPOLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

Budapest századfordulós építészetének öröksége egyedülálló. A fővárosban az 1873-as 

megalakulást követő évtizedekben nagy volumenű építési munkák valósultak meg, mely 

korszak jelentős hozadéka volt az a számos középület, közlekedési létesítmény és bérház, 

ami napjainkig meghatározó arculatot ad a településnek. Műszaki bravúrok és építészeti 

értékek jöttek létre, amiket elődeink azért alkottak, hogy a funkcionális igények kielégí-

tése mellett a város méltósága emelkedhessen. Értékek, amelyekre minden budapesti 

polgár büszke lehet. Ez a korszak felrajzolta Budapestet az építészet világtérképre: az itt 

található számos páratlan műszaki létesítmény mellett a magyar főváros ad otthont a 

világ egyik legjelentősebb összefüggő historikus és szecessziós épületállományának. A 

város értékeinek elismertségét bizonyítja többek között az UNESCO világörökségi cím 

vagy a turisták tömegeinek folyamatos jelenléte. Rajtunk, budapestieken múlik, miként 

és hogyan bánunk ezzel az örökséggel, és mi az, amit megőrzünk belőle gyerekeink, uno-

káink számára.  

Az épített örökség megőrzése közös ügyünk. Budapest hosszú távú városfejlesztési kon-

cepciója különálló célként nevesíti az egyedi városkarakter értékalapú megőrzését és 

fejlesztését, amelyhez több feladat és eszköz is párosul. Ilyen eszközöknek tekinthetők a 

Fővárosi Önkormányzat által minden évben meghirdetett különféle támogatási progra-

mok. Építészeti értékvédelmi pályázatunk célja olyan munkák elvégzésének a segítése, 

amelyek azoknak az építészeti részleteknek helyreállítását támogatja, amik az adott épü-

let fővárosi védettség alá helyezését tették indokolttá. Műemléki keretünk a budapesti 

városképét meghatározó társasházak megmentését, felújítását, restaurálását segíti elő. 

Állagmegóvási pályázatunk a régi társasházak szerkezeti problémáinak megszüntetésé-

ben kíván segítséget nyújtani. A TÉR_KÖZ pályázat pedig a közterületeink rehabilitációját 

kívánja előre mozdítani.  

A történeti városszövet értékőrző fejlesztése érdekében nyújtható támogatás azonban 

nem kizárólag anyagi természetű lehet. Szemléletformálásra, jó példák továbbadására, 

szakmai ajánlások közvetítésére ugyancsak szükség van, hiszen egy önkormányzat összes 

erőfeszítése ellenére sem tud minden egyes városképileg értékes épület felújításában 

részt vállalni. E célból született meg a Historikus városi szövet megújításáról szóló kézikönyv. 

A kézikönyvet a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszékének vezetésével mintegy harminc 

szakember készítette.   

A kézikönyv célja a budapesti historikus városszövet és a történeti épületállomány érték-

őrző, energetikai fejlesztéseivel kapcsolatos ismeretanyag átadása, az épületfelújítások 

során az alkalmazandó szakszerű és jövőbemutató beavatkozási javaslatok bemutatása, 

ami hitünk szerint hozzájárul ahhoz, hogy a város büszkeségének számító történeti épü-

letállományt lehető leginkább megőrizzük, értékőrző módon fejlesszük. 

Tarlós István 

Budapest főpolgármestere
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A KUTATÁS TÁRGYA 

Jelen tanulmány témája Budapest városszerkezeti, városképi szempontból védendő ka-

rakterű területein, jellemzően historizáló építészeti stílusban épített (építés intervalluma: 

1873–1914, azaz megközelítően a dualizmus kora), egységes nagyvárosi szövetet alkotó, 

dominánsan lakófunkciójú épületek (társasházak) által lefedett településrészek. A tanul-

mány javaslatokat fogalmaz meg a fenti épületek beavatkozási lehetőségeit illetően, 

számba veszi azokat az építészeti-műszaki eszközöket, melyekkel ez a több mint 100 éves 

épületállomány megújulhat, feltárja a beavatkozások jogi, gazdasági hátterét és a konk-

rét lehetőségeket városi összefüggésbe helyezi. 

Budapest egységes kimagasló építészeti értéket képviselő településrendje, építészeti vi-

lága megköveteli értékeinek védelmét, szakszerű karbantartását és fenntartható megőr-

zését, ami mellett a mai kor elvárásainak megfelelő életkörülményeket kell biztosítani a 

település közösségei számára. Budapest esetében fel kell tárni azokat az alapvető érté-

keket, melyek egyediségük mellett település-szinten is összefüggő, rendszert képviselő, 

városi szövetben megjelenő páratlan történeti együttest formálnak. Minden beavatko-

zás, átalakítás, a változó kor követelményének megfelelő váltás új helyzetet teremt, át-

értelmezi a már meglévő rendszert. A jövő számára csak akkor biztosítható értékeink vé-

delme, ha azok megőrzése mellett oldható meg fővárosi szinten rendezett, a kor elvárá-

sainak megfelelő korszerűsítés, állagvédelem, karbantartás, vagyis a megőrzés. 

A munkát Budapest Főváros Önkormányzata rendelte meg, s – a közbeszerzési eljárás 

nyerteseként – a BME Lakóépülettervezési Tanszéke készítette el, egyetemi kollégák és 

külső szakértők bevonásával, több érintett szakág munkájának összehangolásával, ki-

emelt szempontnak tekintve az értékvédelmet és az ésszerűséget. 

E munka egyik célja a döntéshozók segítése azzal, hogy bemutatja a prioritásként keze-

lendő értékeket, emellett megoldási javaslattal szolgáljon a napi elvárások és követel-

mények teljesítésére. A dokumentáció az aktuális műszaki javaslatokon túl azokra a ma 

kihasználatlan, újszerű építészeti lehetőségekre is felhívja a figyelmet, melyeket ezek a 

történeti értékek magukban hordoznak. Csak együttes mérlegeléssel adható meg a leg-

alkalmasabb, leggazdaságosabb, a jövő próbáját is kiálló megoldás. 

A főváros számára a feladat tehát kettős. Egyrészt az adottságok ismeretében meg kell 

teremteni azoknak a szabályozásoknak a feltételeit, melyek lehetővé teszik az új szemlé-

let szerinti megújulást. Össze kell hangolni a fővárosi, állami hatáskörben lévő intézmé-

nyek, szolgáltatók, fenntartók, hatóságok, szakhatóságok követelményét, amelyek ma 

külön-külön leginkább saját szakterületükre figyelemmel határozzák meg kötelmeiket. Ez 

hosszan tartó, megfelelő előkészítést kívánó feladatsor, eredmény csak fokozatosan je-

lentkezhet. A kor és az adottságok azonban megkívánják az azonnali ajánlásokat, vagyis 

a kézikönyv mindig csak az aktuális, érvényben lévő jogszabályi környezethez alkalmaz-

kodva ajánlhatja javaslatait. A települési értékek védelmének érdekében – remélhetően 

a tanulmányt követve kedvezően – a változó jogszabályi környezetet a kézikönyvben 

folyamatosan követni kell, az ajánlásokat aktualizálni szükséges, ami rendszeres karban-

tartást kíván. 
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A 1873-as időpont – mint a vizsgált épületek keletkezésének kezdőpontja – jellemző dá-

tum: Budapest egyesítésének időpontja, amely azonban nemcsak új közigazgatást je-

lentett, hanem egy új nagyváros robbanásszerű fejlődésének kezdetét is. Az egyesítés 

egy gyors urbanizálódás lehetőségét adta meg, melynek eredményeképpen a város 

térbeli szerkezete, intézményi struktúrája alapvető változáson ment keresztül népesség-

szám erőteljes növekedése mellett. A három városrész (Pest, Buda, Óbuda) egyesülése 

természetesen egy folyamat eredménye, mely a reformkorba, Széchenyi korai víziójáig 

vezet vissza, de az 1873-as dátumot megelőzi az adóbehajtás Pestre és Budára közös 

szabályrendszere (1868), vagy pl. a közös iskolatanács felállítása (szintén 1868), ill. 1869-

ben már elindult a teljes városra kiterjedő szabályozás tervezése is. Az egyesítést a Fővá-

rosi Közmunkák Tanácsának 1870-ben történt életre hívása is megelőzte, mely a tudatos 

várostervezés meghatározó intézménye lett. A XIX. századi európai nagyvárosok fejlődé-

sének tapasztalatai világossá tették a magyar döntéshozók számára (elsősorban And-

rássy Gyula miniszterelnök számára), hogy Pestre és Budára jellemző spontán városfejlő-

dést egy központi akaratban megnyilvánuló tudatos mechanizmus kell, hogy felváltsa. 

Az egyesítést követően nem kellett 20 évnek sem eltelnie, hogy egy császári rendelet 

Budapestet Béccsel egyenrangúnak ismerje el, s a város használhassa a főváros címet 

(„Budapest fő- és székváros”). 

Az új városkép egyik meghatározó eleme a már a század közepétől javasolt Sugárút lett, 

melynek előszítése még a Fővárosi Közmunkák Tanácsának felállása előtt megkezdődött, 

de a bérházakkal, palotákkal való benépesítése csak a századfordulóig történt meg. Az 

új tengely – mely a szűkös Király utca helyett méltó nagyvárosi kapcsolatot alakított ki a 

város és a Városliget között – a környező, elsősorban a Terézváros telekstruktúrájára, be-

építésére volt hatással, de a Sugárút jelölte ki az új városi tereknek, parkoknak, jelentős 

közintézményeknek a helyét is. Ezek a közintézmények Budapest nagyvárosi jellegét ala-

pozták meg, de az építkezések kétharmada lakóház volt, melyek egységes szövete adta 

és jelenleg is adja a város jellegzetes térbeli, morfológiai karakterét. A város utcahálózata 

a török kortól kezdve csak kismértékben változott, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által 

szabályozott irányok a struktúra új rendszerét hozta létre. A fejlődés a városlakók számá-

ban is tetten érhető volt: míg a XIX. század közepén a még nem egyesült Budapest né-

pessége kb. 150.000 fő volt, addig a kiegyezés utáni népszámlálás már 270.000 főt jelzett, 

az I. világháború előtt pedig már 880.000 fő volt a városban élők száma. 

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa széles, levegős utcákat teremtett, melyeket elegáns pa-

loták szegélyeznek, de emellett a telekspekuláció, telekuzsora létrehozta a rendkívül zsú-

folt bérháztömbök rendszerét is. A bérházak azonban lakáslehetőséget adtak azoknak, 

akik a munka reményében költöztek be a városba, de nem volt elég pénzük önálló csa-

ládi ház építésére (erre egyébként is csak a külterületeken lett volna lehetőség). Az épít-

kezések volumenét jelzi, hogy a századforduló lakásállományának közel 70 %-át a meg-

előző 30 évben építették fel (ezek többsége egyszobás, komfort nélküli, udvari lakás). A 

lakásstruktúra eltérő jellege területi különbségekben (belső, ill. külső területek), egy terü-

leten belüli elhelyezkedésben (főútvonal, mellékutca) és épületen belül (utcai lakás, ud-

vari lakás) is jelentkezett. 
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Budapest átnézeti térképe, 1873 

 

A zsúfolt beépítéseket Budapest akkori szabályozása is lehetővé tette: bár a Fővárosi Köz-

munkák Tanácsa már 1873-ban elkészítette a belterületek rendezési tervét, de a végle-

ges építésügyi szabályzat csak 1894-re készült el. Ez adott lehetőséget 80-85%-os beépí-

tésre, mely az akkori más európai nagyvárosokhoz képest is kiugróan magas érték volt. A 

Nagykörúton belüli tömbök a nagymértékű beépítés mellett nagy mélységekkel is ren-

delkeztek (lényegében konzerválva a kiegyezés előtti szerkezetet), míg a külső területe-

ken a szabályozás már kisebb tömbnagyságokat hozott létre, de a beépítések zsúfolt-

sága ezeken a helyeken is újratermelődik. 

A kiegyezés környékén a lakóházak zöme még földszintes elrendezésű volt; a házak bon-

tása után indult meg az a folyamat, mely a ma is látható, többemeletes karakter létre-

jöttét eredményezte. A század utolsó két évtizedében épült ki a Nagykörút domináns 

része, ahol a lakók létszáma többszörösére nőtt. A konjunktúra a század végéig tartott, 

ekkor már a nagyszámú üres lakás óva intette a fejlesztőket újabb nagyarányú beruhá-

zásoktól. Az 1902-es lakásépítési mélypontról az elmozdulást az üres lakások feltöltődése 

és a munkáslakások építésére adott adókedvezmények hozták. Az újabb fellendülést a 

háború előtti depresszió törte meg. 

A város mennyiségi növekedése minőségi változásokat is hozott: a századfordulót köve-

tően, már Bárczy István polgármesteri időszakában terv született a rossz lakásviszonyok 

javítása érdekében (a korabeli lakásállomány több mint 50%-a egyszobás garzon volt, 

ahol átlagosan 4,3 fő élt), melynek keretében bérházak, kislakásos telepek és szükségla-

kások is épültek. 

Budapest historizáló városszövete egyedülálló Európában, elsősorban kiterjedtsége 

okán, de az egységes utcaképek, az egyedi épületek építészeti minősége, esetenként 

elegáns lakásai, lépcsőházai, udvarai is különös értéket hordoznak. Az épületállomány 

azonban sok szempontból elavult: energetikailag – a jelenlegi szabályozás szerint – ked-

vezőtlen besorolású, az udvari lakások rosszul benapozottak és megvilágítottak, kevés a 

zöldfelület, sok esetben alulhasznosított a pince és a tetőtér, a szerkezeti elemek avult 

állagúak. Az épületek részleges átalakításai jellemzően a pillanatnyi szükségleteket szol-

gálták, a megújítás a legritkább esetben történhetett egységes koncepció alapján. Épü-

leteinket megközelítőleg 100 éves időtartamra tervezzük, így fontos annak a kérdésnek a 
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megválaszolása, érdemes-e ezeket az épületeket felújítani, vagy helyettük a mai kor igé-

nyeinek megfelelő házakat kell-e építeni? 

Magyarországnak épen maradt építészeti értékei közül Budapest századfordulós város-

szövete kiemelt jelentőséggel bír. E szövet értéke éppen nem az egyedi házak építészeti 

jelentőségében rejlik (a historizáló házakat sok esetben átlagos építészek tervezték), ha-

nem maga az együttes egyedülálló: egy egységes, mégis változatos építészeti összkép 

jött létre. Ha egy-egy elem eltűnik a rendszerből (lebontanak egy házat), a szövet feslik 

fel, gyengül az összetartó erő. A régi épületek egyszerű falas szerkezetei rugalmatlanok, 

erősen meghatározzák a funkciók alaprajzi elrendezési lehetőségeit. Mégis a létrejött te-

rek folyamatosan ki tudták szolgálni a változó igényeket, funkcionális váltásokat, s jól lát-

hatóan a mai, korszerű elvárásainknak is megfelelnek. A korábban említett avult tulaj-

donságok azonban beavatkozást igényelnek. 

A hasonló nagyságrendű panelos technológiájú épületek felújítása jól meghatározott 

keretek között, folyamatosan működik, a műszaki paraméterek kidolgozottak, jól beáraz-

hatóak, a korábbi felújítások tapasztalatai beépülnek a következőkbe. A historikus épü-

letek beavatkozási lehetőségei bonyolultabbak: szerkezeti rendszerük, egyedi alaprajzi 

struktúrájuk, díszítettségük egyedi megoldásokat igényelnek, mindemellett azonban 

meghatározhatóak azok az alapelvek és konkrét javaslatok, melyek a legtöbb esetben 

pozitív elmozdulást eredményeznek. 

A tanulmány ezeket a beavatkozásokat gyűjti össze hármas felosztásban: a jogi-gazda-

sági lehetőségek mellett a városrendezési és építészeti megoldásokat veszi számba. Az 

anyag kettős céllal készült: egyrészt a főváros számára nyújt háttéranyagot, másrészt 

olyan felhasználókat (főépítészek, hatósági szakemberek, társasházak, lakók) céloz meg, 

akik kézikönyvként tudják használni a különböző javaslatokat. Ezért a felelősség is nagy: 

a szerzők nem utópiákat gyártottak, hanem kipróbált, ellenőrzött megoldásokat mutat-

nak be. A racionalitás mellett azonban cél volt, hogy a konkrét gazdasági-műszaki javas-

latok egy tágabb spektrumú Budapest-vízióba illeszkedjenek bele. Ennek lényege, hogy 

a város – egyetemes értékeinek megőrzése mellett – élhető közeget kínáljon lakói szá-

mára.
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2.1. FEJLESZTÉSPOLITIKAI HÁTTÉR 

EURÓPAI UNIÓ 

Az Európa 2020 Stratégia célkitűzései között szerepel az üvegházhatást okozó gázok ki-

bocsátásának 20%-os csökkentése, a megújuló energiaforrások részesedésének 20%-ra 

történő növelése, illetve 20%-os energia-megtakarítás. Az EU előírta a tagállamok szá-

mára, hogy 2020. december 31-et követően csak közel nulla energiaigényű épületek 

építhetők, illetve 2014 januárjától a központi kormányzat tulajdonolta fűtött és/vagy hű-

tött épületek teljes alapterületének 3 %-át évente fel kell újítani a vonatkozó energiaha-

tékonysági előírások szerint. A célok elérésére európai szintű direktívák születtek, amelye-

ket a tagállamok nemzeti jogszabályaikba integrálnak, illetve az egyes országok nemzeti 

reformprogram jelentéseikben közlik 2020-ra vállalt célkitűzéseiket.  

MAGYARORSZÁG 

Magyarország 2020-ig vállalta, hogy a megújuló energiaforrások részarányát 14,65 szá-

zalékra növeli, a korábban1 előre jelzett energiafelhasználásához képest 18 százalékot 

megtakarít, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátását 2005-ös szinthez képest legfel-

jebb 10 százalékkal növeli az EU Emisszió-kereskedelmi Rendszerének hatálya alá nem 

tartozó szektorokban. Az EU által elvárt 20%-os primerenergia-felhasználás2 csökkentésé-

nél Magyarországhoz hasonlóan a tagállamok többsége is kevesebbet vállalt. 

2015-ben fogadták el a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát (NÉeS), mely dokumentum 

a következő másfél évtized meghatározó nemzetgazdasági stratégiai anyagának tekint-

hető, hiszen a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazottak alapján rögzíti azokat a 

célokat és fő irányokat, amelyek lehetővé teszik a hazai épületállomány energiafelhasz-

nálásának csökkentését 2030-ig, elvi keretet képezve a későbbiekben kidolgozandó cse-

lekvési terveknek, konkrét programoknak és intézkedéseknek. 

A hazai épületállomány energetikai helyzetének vizsgálata során kiderült, hogy bár Ma-

gyarországon az egy főre jutó primerenergia- és villamosenergia-felhasználás is az EU át-

lag alatti, a gazdaság energiaintenzitása nemzetközi összehasonlításban igen magas. 

2011-ben az országos primerenergia-felhasználás 40 százaléka az épületekhez volt köt-

hető, mely arány a hasonló természeti adottságú EU tagállamoktól nem tér el nagymér-

tékben. 

Az épületek energiafelhasználásán belül a lakóépületek 60%-ban, a kereskedelem, szol-

gáltatás és közületek szektor 35,4%-ban részesült, így a NÉeS is csak e két szektor épülete-

ire tér ki részletesen. A lakásállomány fajlagos primerenergia-felhasználása jelentős szóró-

dást mutat, a régebben épült lakások egy négyzetméterre jutó energiaszükséglete öt-

szöröse lehet az új, korszerűnek.  

1 A Nemzeti Energiastratégia 2030 c. dokumentumban bemutatott BAU („ölbe tett kéz”) pálya szerint 

2020-ra előre jelzett energiafelhasználás 

2 A Primer energiafelhasználás: szén, földgáz, kőolaj, és urán-felhasználás 
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A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) szakértői végezték el azt a vizsgá-

latot, amelyben részletes számítások, felújítási változatok készültek el a lakás és középület 

szektorra a felújítások eredményeként számszerűsíthető 2020-as célok meghatározásá-

hoz. Az így várt energia megtakarítás évi 40 PJ3, melynek legnagyobb hányada a lakó-

épületek energiahatékonyságának javításával érhető el. 

2020. évi épületener-

getikai célérték (PJ) 

Felújított lakások és középü-

letek száma 2020-ig (db) 

Becsült összes ráfordítás 

igény 2020-ig (Mrd Ft) 

Családi ház 17,6 130.000 743 

Iparosított technológi-

ájú társasház (panel) 

12,8 380.000 536 

Hagyományos társas-

ház 

8,0 190.000 329 

Lakóépületek összesen 38,4 700.000 1608 

Középület 1,6 2.400 152 

Összesen 40,0 1760 

A lakóépületek és középületek felújításával elérendő energia megtakarítási célok 2020-ig; Forrás: 

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia  

BUDAPEST4 

A Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) 2008 elején indította el a klímavál-

tozás elleni harc keretében azt a kezdeményezést, ahol a csatlakozó városok arra vállal-

nak kötelezettséget, hogy 2020-ig a 2005-ös állapothoz képest 20%-os célt meghaladó 

mértékben csökkentik a CO2-kibocsátást energiahatékonysági intézkedésekre és meg-

újuló energiaforrások részarányának növelésére irányuló akciókkal. A Covenanthoz Bu-

dapest is csatlakozott és elkészítette Fenntartható Energia Akció Programját (SEAP), 

amely folyamatos monitoring révén követi a fővárosi energiafelhasználás és az ahhoz 

kapcsolódó CO2-kibocsátás alakulását.  

A következő táblázat a SEAP épületenergetika terén előirányzott beavatkozásait, a 2020-

ig becsült költségeket, illetve a fő kategóriákban becsült energiafogyasztás csökkenés 

mértékét mutatja be:  

3 1 PJ (PetaJoule) = 1015 J 

4 Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Megalapozó munkarésze alapján 
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Kulcsfontosságú beavatkozá-

sok 
becsült költség 

Energiafogyasztás[MWh] 

2010 2013 

Önkormány-

zati épüle-

tek/létesítmé-

nyek 

Action 1: Fővárosi energia-szer-

vezetek felállítása 

Action 2: Fővárosi Intézmények 

energia auditja 

Action 3: Fővárosi Intézmények 

energia-beszerzésének koordi-

nációja 5 500 000 687 442 766 140 

Szolgáltató 

(nem önkor-

mányzati) 

épületek, léte-

sítmények 

Action 1: Energiatudatossági 

kommunikációs akció 

270 000 000 8 181 133 6 136 952 

Lakóházak Action 1: Városrehabilitációs 

pályázatok energiatudatos to-

vábbfejlesztése 

Action 2: Panelrehabilitációs 

projektek promóciója 

 

Action 4: Információs iroda és 

honlap működtetése 30 000 000 000 12 793 983 11 674 942 

Közvilágítás A technikai fejlődés szerinti ki-

sebb korszerűsítések 1 000 000 000 89 018 89 816 

Ipar (kivéve az 

Európai Emisz-

sziókeres-ke-

delmi Tervben 

(ETS) résztve-

vőket) 

Action 1: Energiatudatossági 

kommunikációs akció 

200 000 000 4 349 068 3 055 387 

Összesen   26 100 644 21 723 238 

Forrás: Budapest SEAP, Monitoring jelentés 2014 

Az elmúlt évtizedben elsősorban az iparosított technológiával épült épületek energetikai 

rehabilitációja, a családi házak homlokzati szigetelése, illetve összfővárosi szinten a nyí-

lászárócsere volt a legelterjedtebb beavatkozás. Ennek köszönhetően némiképp javult 

az épületek energiahatékonysága, de a járulékos következményekre egyáltalán nem 

volt tekintettel az ösztönzőrendszer. Az energiafelhasználás csökkentéséhez – mely a SEAP 

indikátor számítási módszerének alapja – a lakosság egyre tudatosabb energiafogyasz-

tási magatartása is hozzájárult. A történeti épületállomány energiahatékonyságának vál-

tozását kimutató elemzések nem állnak rendelkezésre, az esettanulmányok is általában 

a jól dokumentált, s a pályázati követelményeknek megfelelően energetikai számítások-

kal ellátott projektekre korlátozódnak.  
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Budapesten az épületállomány energiafogyasztása az összes kibocsátott CO2 egyhar-

mad részét teszi ki, tehát nem csak a termelői és elosztói oldalon szükségesek beavatko-

zások, hanem a felhasználói oldalon is energiahatékonysági intézkedések megtétele 

szükséges az energia-hatékony és alacsony károsanyag-kibocsátású épített környezet ki-

alakítása révén.  

A 2020-tól érvénybe lépő új energetikai követelményrendszer szerint minden jelentős fel-

újításon áteső épületnek, ahogyan minden új építésű épületnek is teljesítenie kell a „közel 

nulla” követelményt.  

A budapesti SEAP adatai szerint a fővárosi épületállomány mintegy 30%-át kitevő pane-

les építésű lakótelepek, illetve a közel 60%-ot kitevő hagyományos szerkezetű társasházak 

felújításával közel 35%-os fűtési energia-megtakarítás valósítható meg. A mintegy  15 000 

000 m2-re becsült kereskedelmi, szolgáltató és irodaépület-állomány felújításával pedig 

25%-os csökkenés érhető el. 

A felújításban érdekelt szereplők motivációi és épületenergetikai felújításokkal szembeni 

elvárásai alapvetően különbözőek. 

 

Elsődleges célok, motivációk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKAI/KORMÁNYZATI CÉLOK: rezsicsökkentés, költségvetési kiadások csökkentése – a 

közintézmények, különösen az állami vagyonkörbe tartozó épületek működési kiadá-

sainak csökkentése, uniós vállalások teljesítése (EU 2020 vállalások és OP indikátorok) 

a leghatékonyabb forrásfelhasználás mellett az energiahatékonysági és megújuló 

energetikai beruházásoknál; energiafüggőség csökkentése. Építőipar teljesítményé-

nek növelése, GDP növelése.  

FŐVÁROSI, KERÜLETI VÁROSPOLITIKAI CÉLOK: történeti városszövet megőrzése – identitás, ka-

rakter, gazdasági prosperitás; élhetőbb, egészségesebb „lakott” belváros; önkor-

mányzati vagyonkörhöz kapcsolódó működési költségek csökkentése; ingatlanállo-

mány értéknövekedése  

GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK: CO2 kibocsátás és ökológiai lábnyom csökkentése; fo-

gyasztás csökkentése  

TÁRSASHÁZAK, INGATLANTULAJDONOSOK CÉLJAI: megfizethető lakhatás: felújításokból szár-

mazó költségcsökkentés, megtakarítás; ingatlanok értéknövekedése; egészséges, 

biztonságos és komfortos lakhatás 

INGATLANFEJLESZTŐK, ÁGAZATI BEFEKTETŐK CÉLJAI: kedvező megtérülési mutatók és ehhez iga-

zodó hasznosítási mód valamint felújítási szint; ingatlan, mint befektetési / fedezet-

nyújtó eszköz 

ENERGIASZOLGÁLTATÓK CÉLJAI: profit - még állami közműszolgáltatók esetében is a korsze-

rűsítésre, fejlesztésekre fordítható források biztosításához; minél olcsóbban előállítható 

és minél kisebb veszteséggel szállítható energia; piacbővítés (pl. távhő) 
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Ahogy a NÉeS is fogalmaz, az épületek korszerűsítése munkaintenzív tevékenység, ke-

véssé gépesíthető, így döntően kis- és középvállalkozások vesznek részt benne. Ezért nagy 

jelentősége van a helyi KKV szektorban a munkahelyek bővítésében. 

  

VÁLLALKOZÁSOK CÉLJAI: felújítási piacból való részesedés növelése (kivitelezés, építő-

anyag gyártás, forgalmazás, tanácsadás); egyéb vállalkozások energiahatékony-

sági beruházásaival az energiaköltségek csökkentése. 
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2.2 INGATLANPIACI FOLYAMATOK  

LAKÁSPIAC  

Budapest lakásállománya egyre csökkenő ütemben gyarapszik. 1980 és 90 között, illetve 

2001 és 2011 között Budapesten a lakások száma mintegy 9%-kal emelkedett (820.977-ről 

905.128-ra), addig 2014-re már csak 0,3%-kal (908.247 db). A tematikus térképen jól látszik 

az eltérő lakásállomány növekedéssel rendelkező kerületek eloszlása. Kisebb növekedés 

a belső kerületekre, továbbá a kifejezetten magas, illetve az alacsonyabb presztízzsel 

rendelkező kerületeknél tapasztalható. A legnagyobb lakásszám növekedés pedig jel-

lemzően a belső részen tapasztalható, a városias, de mégis rendezett, élhető és elérhető 

körülményeket biztosítani tudó kerületek esetében, ahol az ingatlanfejlesztésekhez a te-

rületi kínálat is biztosított volt (IX., XIII., és XIV.). 

 

 
 

Lakásállomány változás Budapesten 2001 és 2014 között (%; Forrás: KSH 

2001-2013 között kiugróan sok (13 ezer db) lakás épült a XIII. kerületben, és viszonylag sok 

(6-9000 db) a IX., X., XIV. és XVIII. kerületekben. A legkevesebb lakást az I., V., XXIII. kerü-

letekben építették. 2013-ban összesen 1770 lakás épült a fővárosban – ebből a legtöbb 

(385 db) a VIII. kerületben, a legkevesebb pedig az V. kerületben (2 db).  

A fővárosban a lakásépítés az elmúlt évtizedben elsősorban a peremkerületekben zajló 

új fejlesztések eredményeként növekedett. Budapest barnamezős területei és zöldöve-

zeti kerületei hagyományosan a jelentős lakásszámú építkezések célpontja. Az évtizedek 

óta folyamatosan fejlődést mutató lakásépítési területek mellett (III. IX. XI. XIV. kerületek) 

számos nagyszabású projekt valósult meg a IV. a XIII. és a XVIII. kerületben is. 
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A fővárosi kerületek épített lakásainak száma (2001-2013); Forrás: KSH 

A belvárosi lakásépítés a hagyományos keresletre építve indult el, számos kisebb-na-

gyobb foghíjtelken, illetve elbontott épület helyén kezdődött társasház-építés. A belvá-

rosi társasházakra jellemző, hogy átlagosan 20-200 lakás kapott helyet egy-egy projekt-

ben. Ettől eltértek azok a társasházak, melyek egy nagyobb városrehabilitációs projekt 

keretében valósultak meg, mintegy új városrészt hozva létre (Corvin negyed).  

Az átlagos lakásárak kiemelkedtek a mindenkori fővárosi átlagból, melynek két legfonto-

sabb oka, hogy a bekerülés költsége is magasabb ezeknél a fejlesztéseknél (telekár, par-

koló elhelyezés, építészeti minőség, építkezés kis területen stb.), másrészt a potenciális 

vásárlói réteg is a magasabb jövedelmi kategóriákból került ki, illetve számos külföldi vá-

sárló is megjelent itt. A magas négyzetméterárak a piacon megjelenő lakáskínálat ösz-

szetételére is hatással voltak, melyben a kisméretű lakások dominanciája volt jellemző. 

Mindez a lakosság összetételét is jelentősen befolyásolta. Az új épületek műszaki és épí-

tészeti minősége nagyon sok esetben a profitérdekek mögé sorolódott. 

A 2008-ban kezdődő nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság egyik legnagyobb „vesz-

tese” a lakóingatlanok piaca volt Budapesten. A lakossági hitellehetőségek beszűkülése, 

a bankok már kihelyezett hitelállományának realizálása, a kedvezőtlen környezet hatá-

sára a szektor teljesítménye rendkívül alacsony maradt az elmúlt években. Ez mind az 

adás-vételek számán, mind pedig a lakóingatlanok építésén meglátszott. A KSH adatai 

alapján a lakásépítések száma az elmúlt években – 2000-es évek korai időszakának meg-

felelően – néhány ezres volument mutat (2007 darab 2014-ben), mely jelentősen elmarad 

a lakásépítés legintenzívebb időszakában tapasztalt 10.000 feletti lakásszámtól. Hason-

lóan alacsony a kiadott építési engedélyek száma is (1834 darab 2014-ben), mely a ko-

rábbi évekhez képest növekedést mutat, ugyanakkor előre vetíti, hogy az újlakás építése 

középtávon is csak korlátozott növekedést fog mutatni.  

Az alábbi listából is látható, hogy a hagyományos beépítésű belvárosi területeken belül 

is elsősorban a VIII. és IX. kerületekre koncentrálódtak a nagyobb társasházépítések az 

elmúlt időszakban. Az V., VI., VII. kerületekre, illetve az I., II., III., XI., XII., és XIII., kerületek 

belső részeire elsősorban kisebb lakásszámú projektek voltak jellemzőek.  
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Lakásprojekt 

lakások 

száma fejlesztő 

IX. Haller u. (Zöld Liget Apartmanház) 427 Olimpia Group 

VIII. Illés u. 26-32. (Füvészkert Lakópark) 362 Balusztrád Ingatlan 

VIII. (Cordia City Garden) 340 Cordia Magyarország 

IX. Soroksári út - Ipar köz (Duna-Pest Rezidenciák) 310 Trigránit 

VI. Király u. 8-10. (Central Passage) 271 Fadesa Hungaria 

VIII. Kun u. - Alföldi u. (Erkel Ház) 271 Euro Ingatlan Kft. 

III. Nagyszombat u. 1. (Sun Palace) 270 Engel Group 

IX. Vaskapu u. 10-14. 265 Pesti Házak Zrt. 

VIII. Víg u. 11-13. (Szent András Ház) 260 Pendola Kft. 

VIII. (Cordia Sun Resort) 259 Cordia Magyarország 

VIII. Orczy tér (Orczy Fórum) 250 Kévés és Tsai Rt. 

IX. Dandár u. 9-13. (Silver Side Apartmanház) 234 B.Y.L. Properties 

VIII. Futó u. - Práter u. (Cordia Fontana Ház) 230 Cordia Magyarország 

IX. Lenhossék u. 3. (Toscana Kert) 225 CEE 

IX. Tóth Kálmán u. 33. (Nádasdy Udvar) 221 Real Hungary Rt. 

VI. Szinyei Merse Pál u. 203 Autóker 

XIII. Kassák Lajos u. 26. (Pesti Ház Maxima) 199 Pesti Házak Rt. 

VIII. Kőris u. 27-29. (Kőris Udvarház) 190 Kőrisház Kft. 

VI. Podmaniczky u. - Izabella u. (Izabella Kert) 185 Solel Boneh 

III. Lajos u. 94. (Amfi Apartmanház) 183 CEE 

VIII. Szerdahelyi u. 4-8. (Mátyás Udvar I.) 178 Whitefield International 

IX. Vendel u. 15-17. (Vendel Apartmanház) 175 Swietelsky Kft. - C-Bau Kft. 

VIII. Jázmin u. 16. 174 Danubius Ingatlan 

IX. Soroksári út 16. - Ipar u. 2/A (Gizella Park) 172 

Gizella Park Kft - Greena-

way Holdings 

VII. Garay tér 1-3. (Garay Plaza) 172 Pendola Kft. 

IX. Balázs Béla u. 15-21. (Balázs Házak) 170 Swietelsky 
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IX. Viola u. 31-35. 167 Immo-Rohr - Pesti Házak Rt. 

XI. Bartók Béla út 100. (Mandarin Kert) 163 Olimpia Group Nanette 

VIII. Baross u. 135. (Orczy Fórum III.) 160 Kévés és Tsai Rt. 

Legjelentősebb lakásépítési projektek Budapest belső területein 2001-2013; Forrás: Ecorys 

Meg kell említeni, hogy a külső kerületek hagyományos beépítéssel rendelkező, több-

nyire kerületközponti városrészeiben is jellemző volt a társasházépítés a 2000-es éveket 

követően. Itt ki lehet emelni Budafok, Újpest és Kőbánya hagyományos központi részeit, 

ahol a 20-60 lakásos lakásprojektek foghíjbeépítésként vagy tömbrehabilitáció kereté-

ben jelentek meg. 

A következő térkép az Otthontérkép 213 városrészes bontásában ábrázolja a fővárosi 

fajlagos lakóingatlan árakat. A legtöbb esetben érvényesül az a tendencia, hogy a Du-

nához közelebb található városrészek magasabb fajlagos árakkal rendelkeznek, azaz sö-

tétebb színű kategóriába kerültek, mint a tőlük távolabb levő részek. Kivételt ez alól a 

budai, magasabb térszínen található városrészek jelentik, melyek esetén a hegyvidéki 

zöldövezeti fekvés jelentkezik árprémiumként. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az 

egyes városrészek mikrokörnyezete közvetlen hatással van az átlagos lakásárra.  

 

Fajlagos lakóingatlan árak Budapesten városrészenként, 2014-ben; Forrás: Eltinga, Otthontérkép 

A lakásárakat a kereslet határozza meg, így láthatóan van összefüggés a beköltözés 

mértéke és a lakásárak mozgása között az egyes kerületekben. A következő grafikon víz-

szintes tengelye a népesség változás mértékét mutatja, míg a függőleges tengelyen az 

átlagos lakásár változás látható 2010 és 2013 között. A grafikonról leolvasható, hogy a 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Gazdasági háttérvizsgálat és javaslatok 

 

27 

belvárosi kerületekben viszonylag alacsonyabb volt az árcsökkenés, a vizsgált időszak-

ban (-5-15%). Az okok között van a pozitív migrációs mérleg, illetve a vásárlóréteg stabi-

labb jelenléte a belső kerületekben. 

 

Lakóingatlan árváltozás és migrációs egyenleg összefüggései Budapesten, kerületenként, 2014-ben; 

Forrás: FHB Index, KSH 

Összefoglaló  

A fővárosi lakáspiac minőségi és mennyiségi fejlődését társadalmi folyamatok, jövedelmi 

viszonyok, keresleti igények, illetve a városfejlesztési politika prioritásainak változásai ha-

tározzák meg. Az egyes ma is zajló folyamatokból a következőket lehet megállapítani: 

 A pénzügyi (hitelezési, támogatási) környezet javulásával a vásárlóréteg fokoza-

tosan növekedni fog. A hitelek és vissza nem térítendő támogatások (CSOK) elér-

hetősége további rétegeket fog bevonni a lakáskeresleti oldalra. A lakásvásárlás 

jelentős pszichológiai aspektusa miatt előreláthatólag ezek a vásárlók a gazda-

sági helyzet jobbra fordulása után fokozatosan fognak újból megjelenni. A keres-

leti oldal fokozatos javulásával párhuzamosan a lakások felújítása, a használt la-

kások piacának élénkülése és az újlakásépítés fog megindulni. Látható, hogy a 

belvárosi5 területek Budapesten belül korábban is a kiemelt célterületek közé tar-

toztak a vásárlói és fejlesztői oldalról egyaránt, ez a jövőben sem fog változni.  

 A vizsgált belvárosi térségek keresleti oldalról a kiemelt célterületek közé tartoz-

nak, a vásárlók jelentős hányada ezen a területen szándékozik lakást vásárolni, 

lakástermékbe befektetni. A keresleti oldalt több tényező is a hagyományos bel-

városi területek felé tereli. A belvárosi ingatlanok értékállósága a válság alatt is 

nagyrészt stabil volt, a gazdasági helyzet javulásával ezen ingatlanpiaci termékek 

értéke várhatóan az átlag fölött fog nőni. Befektetés szempontjából kiemelt je-

                                                      

5 Belváros alatt a Budapest városfejlesztési koncepciója által meghatározott belső zóna értendő, mely 

megőrizte történeti városszerkezetét; a főváros legsűrűbben beépített, legnagyobb népsűrűségű terü-

lete, központi térsége. 
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lentőségű ugyancsak, hogy a belvárosi lakások jól bérbe adhatóak, mind hosszú-

távra (egyetemek, hivatalok, egyéb munkahelyek közelsége miatt), mind rövid-

távra a szálláshely megosztókon (pld. Airbnb) keresztül külföldi turisták számára. A 

stabil bérbe adhatóság biztosítja a befektetés megtérülését.  

 A növekvő lakásárak és bérleti díjak ugyanakkor egyre inkább távol tartják a kö-

zépréteget ezektől a területektől, akik a város egyre inkább külső területei felé 

fognak fordulni. Ennek negatív hatása a társadalmi szegregáció erősödése a bel-

városi területeken, míg pozitívan hathat az eddig még nem lakásépítési célpont-

ként működő, urbanisztikailag és társadalmilag is leszakadtabb városrészek felér-

tékelődésére, így ezen területek fejlődésnek indulhatnak, átalakulhatnak.  

 A kínálati, fejlesztői oldalra a kereslet stabilitása, növekedése mindenképp pozití-

van hat, újabb lakásfelújításokat, lakásépítéseket, városrehabilitációs projekteket 

indít el. Ez a folyamat fel fogja értékelni nemcsak a jelenlegi lakásállományt, de 

a fejlesztési területeket is, melyek a gazdasági válság alatt rendkívül nagy áresést 

szenvedtek el.  

 A belvárosi területek lakásfejlesztése sokban különbözik a külső kerületekben tör-

ténő, barnamezős vagy zöldmezős beruházásokétól. A korábban említett fejlesz-

tési terület felértékelődése természetesen a fejlesztői oldalon a telkekhez való hoz-

záférést nehezíti meg, jelentősebb tőkehátteret igényel részükről. Ugyancsak 

megnehezíti az újlakások építését a hangsúlyosabban megjelenő szabályozási és 

építészeti környezethez való alkalmazkodás szükségszerűsége (maximális beépít-

hetőség korlátozása, magas építészeti minőség megkövetelése, parkolás megol-

dása stb.), mely nemcsak anyagiakban jelent többletköltséget, de időben is je-

lentősen elhúzhatja egy projekt előkészítését és megvalósítását.  

 A barnamezős területeken végbemenő fejlesztésekről általában elmondható, 

hogy a terület teljes megtisztítása után gyakorlatilag zöldmezős beruházásokká 

váltak, a meglévő értékek kihasználása, a nem sematikus, hanem egyedi értéket 

képviselő lakásformák megjelenése a kínálatban csak nagyon korlátozott volt (pl. 

loft lakások). 

A 2008-tól induló pénzügyi és gazdasági válság nem csak az új építések volume-

nét befolyásolta kedvezőtlenül, de a felújítások is háttérbe szorultak, a meglévő 

állomány avulási üteme felgyorsult. A meglévő lakások felújításának háttérbe szo-

rulását a 2016-ban életbe lépő intézkedések (ÁFA csökkentés új lakások eseté-

ben; CSOK felhasználásának különbsége használt és új építések esetén; csak visz-

szatérítendő uniós források rendelkezésre állása magántulajdonban lévő lakások 

felújítására) tovább erősíthetik. Az épületek felújítása számos nehézségbe ütköz-

het, a műszaki és műemléki szempontok figyelembe vétele az esetek többségé-

ben jelentős pluszköltséget jelent, amely a felújítással kapcsolatos döntéseket is 

negatívan érintheti.  

IRODAPIAC 

A fővárosi irodaszektor a piacgazdasági átmenetet követően a kiskereskedelem mellett 

a legdinamikusabban fejlődő ingatlanpiaci szegmens volt. Az 1990-es évek első felében 
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az új fejlesztések a Belvárosra és közvetlen környezetére koncentráltak. A kereslet kibővü-

lésével és szerkezetének megváltozásával – a kis alapterületű kereskedelmi képviseletek 

helyett megjelentek a nagy alapterületet igénylő üzleti szolgáltató vállalatok, audit cé-

gek, stb. – a belvárosi beépíthető foghíjak már szűkösnek bizonyultak, ezért a fejlesztők 

az azzal közvetlen határos újlipótvárosi, angyalföldi egykori ipari üzemek helyén, illetve 

Budán alakítottak ki korszerű irodaépületeket. 

   

1990-1995 1995-2000 2000- 

Irodapiaci szegmensek kialakulása Budapesten; Forrás: Ecorys 

A fejlődés következő állomásaként a belvárostól távolabb, megfelelő közlekedési kap-

csolattal rendelkező területeken is megjelentek a nagy léptékű irodaház fejlesztések, ki-

alakítva a jelenlegi fővárosi irodapiaci térszerkezetet, amely a belvárosi üzleti negyedből 

és több irodapiaci alszegmensből áll. Ezek között a legjelentősebb a Váci út mentén hú-

zódó irodafolyosó, amelynek közlekedés-földrajzi és ingatlanpiaci adottságai még a 

2008-ban kezdődő válság éveiben is töretlen fejlesztői aktivitást eredményeztek, miköz-

ben a más városrészekben kialakult irodaház-sűrűsödési pontokon, különösen a városköz-

ponttól távolabbi területeken szinte teljesen leálltak az építkezések és a meglévő állo-

mány egy része is kihasználatlan. 

Az irodaházak piaci sikerének összetevői közül az elhelyezkedés, ezen belül is a személy-

gépkocsival történő megközelíthetőség (és parkolás), illetve a tömegközlekedési kapcso-

lat (meghatározó módon a metró) a leghangsúlyosabb. A helyszín meghatározta piaci 

szegmensen belül az épület műszaki paraméterei (építészeti kialakítás, alaprajzi elrende-

zés, anyaghasználat, épület-felügyeleti rendszer, épületgépészeti megoldások, hang- és 

adatátviteli vezetékhálózat kialakíthatósága, stb.) és a szolgáltatási színvonal (portaszol-

gálat, őrzés-védelem, étkezési lehetőség, egyéb irodai szolgáltatások biztosítása, stb.) 

határozza meg a végső bérleti díjat, amit a piac elfogad. A bérleti díj és a szerződési 

feltételek kialakítását a szerződő fél alapterületi igénye, pénzügyi stabilitása, az adott 

időpontban rendelkezésre álló alternatív kínálat (új, vagy megüresedő irodaterületek), 

illetve a kiadandó területre jelentkező kereslet mértéke is jelentős mértékben befolyásol-

ják.  

A jelenlegi adatok alapján a jelenlegi fővárosi „A” kategóriás irodaházak jelentős része 

(40%) 6 évnél fiatalabb (a 2008-2010-es irodaépítési boom-nak köszönhetően), míg az 

állomány többi része a műszaki és pici követelmények miatt felújításra fog szorulni a kö-

vetkező időszakban, illetve ennek elmaradásával azok befektetési értéke fog csökkenni. 
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Modern irodaállomány kora Budapesten 2015-ben; Forrás: Ecorys 

Budapest hagyományos beépítésű belvárosi területein számos jelentős irodafejlesztés va-

lósult meg az elmúlt évtizedekben. A nagyobb fejlesztések jellemzően forgalmas utak 

mentén (pld. Spirál, Haller Garden, West End Business Center, R70) vagy foghíjtelkeken 

(pld. Bank Center, East-West), illetve meglévő épület felhasználásával, átalakításával 

(pld. Roosevelt 7/8, Margit Palace, Eiffel Palace) jöttek létre. 

irodaház  kerület cím 

nettó terület 

(m2) 

átadás 

ideje fejlesztő/ befektető 

Spirál Irodaház XIII. Dózsa György út 56,000 2009 GTC 

Haller Garden IX. Haller út 32,000 2008 AIG Lincoln 

MOM Park Irodák XII. Csörsz u. 45. 30,581 2001 PBW Hungary Rt. 

Bank Center V. Szabadság tér 7. 30,000 1996 Trigránit 

West End Business 

Center XIII. Váci út 20-26. 28,054 1999-2001 

Skanska (CDC 

megvásárolta 

2001-ben) 

Roosevelt 7/8 V. Roosevelt tér 27,550 2006 BHG Beruházó Kft 

Eiffel Square VI. Eiffel tér 1. 23.600 2010 CovergencE 

East-West Busi-

ness Center VIII. Rákóczi út 1-3 23,000 1991 

Skanska (Polonia 

Fund megvásárolta 

2004-ben) 

City Gate Iroda-

ház IX. Köztelek u. 6. 22,900 1996-1999 Europolis 

Corvin Irodák VIII. Corvin Sétány 19,077 2008 Futureal 
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irodaház  kerület cím 

nettó terület 

(m2) 

átadás 

ideje fejlesztő/ befektető 

R70 Office 

Complex VII. Rákóczi út 70-72 17,741 2002 CA Immo AG  

Margit Palace II. Henger u. 2. 17,138 2003 Margit Palace 

Alkotás Point XII. Alkotás u. 48-50 17,000 2002 Heitman 

Krisztina Plaza XIII. Krisztina krt. 39. 16,500 2006 Imperial 

Eiffel Palace V. 

Bajcsy-Zsilinszky út 

78. 15.500 2015 Horizon  

Legjelentősebb irodaházak Budapest belső területein 2014-ben;  Forrás: Ecorys  

A fővárosi irodapiac a 2012-es hullámvölgyet követően újra növekedést mutat, azonban 

középtávon sem fogja átlépni az éves 100.000 m2 fejlesztési volument, mely jelentősen 

elmarad a 2009 előtti 300.000 m2-es éves újépítési teljesítménytől. Ugyanakkor az iroda-

piaci kereslet tartósan 400.000 m2 feletti szinten mutatkozik, így a kihasználatlansági ráta 

csökkenő tendenciát mutat Budapesten (2014 évvégén 16%-on állt). A következő grafi-

kon az elmúlt évek irodafejlesztési teljesítményét mutatja: a 2007-2010 közötti jelentős fel-

futást és az azt követő hatalmas visszaesést. Ugyanakkor az üres irodai területek aránya 

ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent az elmúlt években. 

 

Irodapiaci mutatók Budapesten 2000-2014; Forrás: Budapest Research Forum, baloldali sáv= 

irodaépítések m2-ben Budapesten, jobboldali sáv= üresedés arány %-ban. 
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A hagyományos belvárosi területek elsősorban az exkluzív, magas minőségű irodafejlesz-

tések helyszíne, ahol vagy üres foghíjtelkek beépítésével vagy meglévő épületek átala-

kításával, felújításával hoznak létre új irodaházakat. A jelenleg Budapesten zajló hat je-

lentősebb irodafejlesztésből három a hagyományos beépítésű belvárosi területeken ta-

lálható. Mindhárom projekt más típusú, megtalálható közöttük a foghíjbeépítés (V17), a 

meglévő műemlék épület felújítása, át(vissza)alakítása (Tőzsdepalota), illetve a nagyobb 

városrehabilitációs projekt keretében létrejövő fejlesztés (Corvin Offices IV.). A meglévő 

történeti épület átalakítása az irodának is rangot biztosít, ami az ingatlanpiacon is reali-

zálódik. Új építés esetén pedig a történeti környezet jelent többletértéket.  

  

Eiffel Palace  

Tőzsdepalota  

 

 

Projekt neve és címe fejlesztő: méret (m2) 

Bosch HQ (II. ütem), (X) Bosch 17 000 

Nordic Light Váci út, 96, (XIII.) Skanska 32 600 

Vaci Greens, (Buildings B), Váci út (XIII.) Atenor 22 000 

V17, Váci út 17. (XIII.) WING 10 522 

Corvin Offices IV. Corvin sétány (VIII.) Futureal 25 000 

Tőzsdepalota, V. Szabadság tér Tippin/Cougar 27 000 

Legjelentősebb épülő irodaházak Budapesten 2015-ben; Forrás: Ecorys  
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Nettó irodaterület abszorpció Budapesten, 2006-2014 IV. negyedév között; Forrás: Budapest 

Research Forum, nettó abszorpció= újépítési volumen mínusz új irodabérleti szerződések volumene 

(ezer m2-ben) 

Az elmúlt időszakban látható, hogy a 2012-es negatív irodaterületi felszívást követően a 

nettó abszorpció ismét pozitív értéket mutat, ami azt jelenti, hogy az újonnan kötött iro-

dabérleti szerződésekben lekötött irodaterület nagysága meghaladja az újonnan épült 

és átadott irodaterület nagyságát, tehát a tényleges új kereslet mértéke nagyobb volt, 

mint az új kínálat volumene. Ez mindenképp pozitív jelzés a piaci szereplők felé, a fejlesz-

tőket további (jól átgondolt és előkészített) projektek elindítására ösztönözheti a közeljö-

vőben. A főváros és kormány fontos feladata a befektetés ösztönzés, az üzleti környezet 

megítélését javító intézkedések végrehajtása, mely a kereslet generálásán keresztül po-

zitív hatással van az irodakínálat bővülésére, minőségi fejlesztésére.  

A következő időszakban a budapesti irodafejlesztés fő célterületei a hagyományos szek-

torok lesznek: vonalas tömegközlekedési kapcsolattal rendelkező, barnamezős vagy más 

alulhasznosított területek (Váci úti folyosó, Üllői út középső szakasza, 4-es metró állomása-

inak környéke); illetve a belváros kiemelt részein fekvő funkcióváltó épületek, még fellel-

hető üres telkek. A következő táblázat azokat az előkészítés vagy tervezés alatt álló pro-

jekteket mutatja, melyek a hagyományos beépítésű belvárosi területeken helyezkednek 

el. A listában szereplő projektek közül számos már korábban megtervezett, de leállt fej-

lesztés található, melyek azonban a jövőben újra megjelenhetnek a piacon.  

Projekt neve és címe fejlesztő: méret (m2) 

Szervita Office, Szervita tér 8 (V), CBD (V.) Orco Group 6 000 

Margit Corner, Margit körút, (II.) Codic 5 000 

Dózsa György út 144-148, (XIII.) Codic 40 000 

Spiral Office Building, (II. ütem), Dózsa György 128-130, (XIII.) GTC 22 000 
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The Gallery, Thaly Kálmán - Tűzoltó utca sarok (IX) Gestor 8 400 

Galéria, Baross tér, (VIII.) Gestesa  23 018 

Forrás: Ecorys  

Összefoglaló  

A ma is zajló irodapiaci folyamatok alapján Budapest belső városrészeinek szegmensére 

a következőket lehet megállapítani: 

 A fővárosi irodapiacon tapasztalható stabil, illetve növekvő kereslet jó alapot biz-

tosít a jövőbeni fejlesztések számára. A kereslet elsősorban a nagy alapterületű, 

modern irodaterületet igénylő shared service centerek felől érkezik, ahol a jó 

megközelíthetőség, a hatékony irodai elhelyezés és a viszonylag alacsony költ-

ségszint játsszák a legnagyobb szerepet. A másik jelentős bérlői csoport a magas 

minőségű, magas presztízsű városrészekben található irodaházakat keresik, vál-

tozó méretigénnyel. A belvárosi irodapiaci szegmens elsősorban a második cso-

portnak jelent potenciális irodabérlési helyszínt.  

 A belvárosi területeken az elmúlt évtizedekben három jelentős irodaház fejlesztési 

típust lehetett megkülönböztetni. A hagyományos foghíj-beépítéssel létrejövő 

projektek általában nagyobb telekméret esetén tudnak méretgazdaságosan 

működni, ezért a belvárosi megjelenésük is ritkább. A meglévő épületek felújítá-

sával, átalakításával létrejövő irodaházak az utóbbi időkben jelentek meg a pia-

con, melynek oka elsősorban az elérhető legmagasabb bérleti díj szint növeke-

dése (vagy annak kilátása). Az ilyen típusú irodaházakat a fejlesztők csak maga-

sabb bérleti díj színvonalon tudják működtetni, amihez pedig egy fejlődő, bővülő 

piacra van szükség. A hely, vagyis az értékesebb belvárosi helyszín, illetve a régi 

épület ugyanakkor rangot adó értéke is realizálódik a piacon. A harmadik típusú 

irodaház-fejlesztés komplex városrész rehabilitációhoz kapcsolódik (Corvin ne-

gyed), itt a fejlesztés jellege miatt nagyobb szabadsággal valósulhatnak meg a 

nagyobb méretű projektek.  

 A belvárosi területeken való irodaház fejlesztés legfőbb akadálya a megfelelő 

helyszínek viszonylag korlátozott száma. A méretgazdaságos irodaház fejlesztés-

hez nagyobb telekméret szükséges, ami a belsőbb városrészekben hiányzik. Ez 

ingatlanfejlesztői és üzemeltetői szempontból érvényes, míg a bérlők szempontjá-

ból a méretgazdaságosság más értelmet kap. A magas átlagos telekár egy to-

vábbi korlátozó tényező, ahol csak tőkeerősebb fejlesztő tud megjelenni. A meg-

lévő épületek átalakítása és „A” kategóriás műszaki felszereltséggel való ellátása, 

illetve LEED vagy BREAM minősítések megszerzése  igen költségigényes, a műem-

léki kötöttségek pedig esetenként tovább növelhetik a fejlesztési költségeket. 

Ugyancsak plusz kiadást jelenthet a parkolás megoldása, mely vagy pénzbeli ki-

váltással, vagy többszintes mélygarázs építésével oldható meg, ami költsége-

sebb, mint például egy külső kerületi helyszínen kialakítható földfelszíni parkoló.  

 Irodapiaci szempontból tehát a főváros belső városrészei kedvező piaci környe-

zetet biztosít fejlesztések megvalósításához és sikeres működtetéshez, azonban a 

korlátozottan jelen lévő fejlesztési helyszín illetve a fejlesztés során fellépő számos 
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plusz költség csak jelentős tőkeerővel rendelkező fejlesztő megjelenését teszi le-

hetővé.  

KISKERESKEDELMI PIAC 

A kiskereskedelmi ingatlanfejlesztés rendszerváltozást követően megjelenő új típusai közül 

a nagy alapterületű hipermarketek, barkácsáruházak és bevásárló parkok nincsenek je-

len a belső zónában, ugyanakkor a bevásárlóközpontok közül többen megjelentek a ha-

gyományos beépítésű belvárosi területeken, vagy azok peremén. Ezek közül a legtöbb 

egykori városi szövetbe ékelődő barnamezős ipari vagy vasúti területen illetve korábbi 

leromlott állagú kereskedelmi központ helyén valósult meg. A Corvin plaza és a kapcso-

lódó sétány ingatlanfejlesztései egy komplex városrész megújítási projekt keretében szü-

letett meg, korábbi alacsony presztízsű lakóterület elbontását követően.  

A szupermarket láncok privatizációjával a korábbi élelmiszer láncok tulajdonosi szerke-

zete szinte folyamatos változásban van, ma a belvárosban a CBA, Coop, Spar üzletlán-

cok mellett megjelentek a kisebb alapterületű Tesco Express üzletek. A 2010-es időszakot 

megelőzően nagy tempóban terjeszkedtek a zöldmezős Lidl és az Aldi diszkontláncok, 

azonban az utóbbi években számuk a belső zónában is folyamatosan emelkedik.  

 

 

Aldi, Kossuth Lajos utca (egykori Úttörő Áruház)  

A használaton kívüli épületek példaértékű átalakítása jellemzi a Tűzoltó utcai Aldit, míg a 

Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában megnyíló üzletek kereskedelmi mágnesként jó-

tékony hatást gyakorolhatnak a környező üzlethelyiségek kihasználtságára, a profilok mi-

nőségi cseréjére. 

projekt 

alapterü-

let (m2) 

átadás 

ideje 

tulajdonos 

 főbb bérlők 

Mammut, Margit krt. 57,000 1998 

Mammut Üzlet-

ház 
Deichmann, Douglas, Hervis, Mango, 

Spar, MediaMarkt, Libri 

Westend City Center 49,700 1999 

Dipol Holdings 

 

C&A, Gas, Mango, Marks & Spencer, 

Spar, Media Markt, Mexx, New Yorker, 

Cinema City 
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Allee, Október 23. u. 47,000 2009 

Allianz, CBRE In-

vestors 
C&A, H&M, Humanic, Interspar, Libri, 

Marks & Spencer, Van Graaf, Zara 

CorvinPlaza 34,600 2010 Klépierre CBA, Euronics, Müller, Alexandra 

MOM Park, Alkotás út 30,000 2001 

PBW Real Estate 

Fund 
Alexandra, C&A, Deichmann, Gant, 

Jacadi, Vapiano, H&M, Spar 

Legjelentősebb bevásárlóközpontok Budapest belvárosi területein, 2014-ben; Forrás: Ecorys  

A magyarországi kereskedelmi piac is jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évek 

során. A növekvő kiskereskedelmi forgalom és új kereskedelmi láncok megjelenése növeli 

a keresletet az új üzlethelyiségek és központok irányában. Ugyanakkor a történeti tele-

pülésrészen a volt üzlethelyiségek korábbi városképformáló szerepükhöz képest aláren-

deltebbé váltak, részben a plázák elszívó hatása, részben a kiskereskedelmi struktúra és 

ehhez kötődő területi és brand-igények megváltozása (kis alapterületű „butikok” meg-

szűnése; márkák helyválasztásánál környezeti szempontok - közte szomszédos üzletek 

profiljának, arculatának, összetételének vizsgálata) miatt. Itt említhetjük szintén a fo-

gyasztási szokások változását is. A plazák üzletsorai közötti belső közlekedő területek ut-

caként jelennek meg a városban, ami a történelmi közterületek használatára és fejlesz-

tésére is kedvezőtlen hatással van. 

Ugyanakkor az állami szabályozók („plazastop” rendelet) meglehetősen korlátozzák az 

új kereskedelmi létesítmények megjelenését a piacon. Ez a folyamat kedvez a meglévő 

kereskedelmi ingatlan állománynak, ahol a bérleti díjak ismét növekedésnek indultak és 

az üresedés is csökkent a kiemelt helyszíneken. Jelentősebb kiskereskedelmi beruházások 

középtávon fognak megjelenni, már előkészített projektek megvalósításával, meglévő 

kereskedelmi központok bővítésével. Nagyobb szerepet fognak kapni a különböző alköz-

pontok illetve vonalas tömegközlekedési csomópontok köré szervezett kereskedelmi 

funkciók.  

projekt helyszín 

alapterü-

let (m2) 

tervezett 

átadás fejlesztő 

Mundo Multiplaza, Bosnyák tér Budapest, XIV. ker. 37,000 2018 Echo Investments 

ECE Árkád Aquincum  Budapest, III. ker. 140,000 2017 ECE 

Etele City Center Budapest XI. ker. 45,000 2017 Futureal 

Legjelentősebb tervezett kereskedelmi fejlesztések Budapesten, 2014-ben; Forrás: Ecorys  

A lenti grafikon az elmúlt évek keresleti tendenciáját mutatja, mely szerint a négy vizsgált 

helyszín mindegyike esetében csökkenés volt tapasztalható az üresedési rátát illetően a 

korábbi felmérésekhez képest. A Váci utcában és a Teréz körúton egyaránt 3,7%-os volt 

az üres üzletek aránya, mely a legalacsonyabb értéknek mondható 2001 óta. A felmérés 

alapján látható, hogy az Erzsébet körút kiskereskedelmi szereplői mindig hektikusabban 

reagáltak a külső gazdasági környezet változásaira az elmúlt évtizedben. Míg 2004-ben 

2% alatti volt az üres üzletek aránya, addig 2009-ben 16%-ot is meghaladta, idén ősszel 

pedig 3,4%-ot mértek. Az Andrássy úton a korábbi, több mint 20%-os szintről csökkent ta-
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valy az üres üzletek aránya 16%-ra, majd idén ismét tovább 11%-ra, mely a kereslet nö-

vekedését és a helyiségtulajdonosok bérleti díjakhoz való rugalmasabb hozzáállását mu-

tatja.  

 

Üresedés aránya a négy kiemelt terület kiskereskedelmi üzlethelyiségeiben, 2001-2014 között; Forrás: 

Ecorys 

A Váci utcában tovább folytatódott a női kiegészítő szaküzletek terjeszkedése, új üzlettel 

képviselteti magát a Plastik, illetve új divat világmárka jelent meg, a Desigual. A korábbi 

trendeknek megfelelően pedig kilenc új vendéglátó egység nyílt meg vagy alakult át az 

utcában. Az Andrássy út Erzsébet tér és Oktogon közötti szakaszán főleg felső kategóriás 

márkák jelentek meg, illetve többek között sport és divat márkák költöztek ki. A Teréz kör-

úton a vizsgált időszakban 23 üzlethelyiség cserélt profilt, melynek egy része a napi be-

vásárlásához, illetve vendéglátáshoz kapcsolódik, másik nagyobb része pedig lánchoz 

nem kapcsolódó divatáru szaküzlet volt. Az Erzsébet körúton az újonnan nyílt 16 egység-

ből 12 vendéglátó profillal rendelkezik, ami azt mutatja, hogy a Belső-Erzsébetváros sok 

turistát és fiatalt vonzó vigalmi negyede már a körútig terjeszkedett. A turisztikai szem-

pontból kedvező fejlődési irány ugyanakkor a városrész történeti tradícióját teljesen átírja, 

ezzel háttérbe szorul egy kulturális közössége.  

Összefoglaló  

A kiskereskedelmi és urbanisztikai folyamatok alapján Budapest belső városrészeinek üz-

lethelyiség piacára a következőket lehet megállapítani: 

 A kiskereskedelmi forgalom bővülésével nő a kereslet a modern és hagyományos 

kiskereskedelmi egységek iránt is. A plazastop rendelkezés hatására, nagyobb 

méretű bevásárlóközpont fejlesztések csak korlátozottan fognak megjelenni, jel-

lemzően a város külső részein, tömegközlekedési csomópontok közelében vagy 

azokra ráépülve. Ugyanakkor a szabályozás előtérbe helyezi és felértékeli a meg-

lévő kiskereskedelmi üzlet állományt, melynek átalakításával, fejlesztésével tud-
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nak kereskedelmi láncok bővülni, terjeszkedni, illetve új szereplők a piacon meg-

jelenni. Ennek fogadását, a településképi illeszkedést kell megfelelő szabályozás-

sal biztosítani. 

 Budapest kiemelt belvárosi helyszínein megnőtt a kereslet az utcai kiskereskedelmi 

helyiségek iránt. Az üres üzletek aránya lecsökkent a gazdasági válság előtti idő-

szakban tapasztalható szintre. A magas presztízsű kiemelt belvárosi utcák (Váci 

utca, Andrássy út) továbbra is vonzani fogják a márkás ruházati szaküzleteket, míg 

a többi, nagy forgalmú utca a napi bevásárlás és a vendéglátás színtere lesz. 

Utóbbi szegmens a belváros újabb részeire fog kiterjedni. A vendéglátás felerősí-

tésének pozitív urbanisztikai következményei mellett meg kell említeni a klasztere-

sedéssel együtt járó zajterhelés felerősödését, mely gyakori konfliktusforrás és a 

helyi lakosság egy részének kicserélődését eredményezi.  

 A belvárosi üzlethelyiségek iránti keresletnek három speciális szegmense is meg-

jelent és bővülni kezdett az utóbbi időkben Budapesten. A sokáig kiadatlan, mű-

szaki vagy egyéb problémával küzdő ingatlanokban megjelentek (civil szerveze-

tek és önkormányzati vagy magán tulajdonosok kooperációjában) olyan mikró 

és kisvállalkozások, akik inkubációs körülmények között tudnak önállóan a piacon 

megjelenni és növekedni, melyek majd idővel nagyobb, piaci alapon működő 

telephelyre költöznek át.  

 Különleges szegmensként lehet definiálni a coworking központokat, melyek álta-

lában földszinti, jól megközelíthető helyszíneken, egykori üzlethelyiségekben foly-

tatják tevékenységüket, magas minőségű irodahelyet nyújtva egyéni- vagy kis-

vállalkozóknak. Ezen átrendeződéseknek örülni érdemes, de nem oldják meg a 

város földszinti szintjének a funkcionális kérdéseit – aminek szintén törvényszerű az 

átalakulása. 

 Viszonylag új tendencia, hogy az egykori romkocsma negyed más városrészek-

ben is el kezdett terjeszkedni, felhasználva az eredeti (Kazinczy utcai) vagy ahhoz 

hasonló modellt. Az egykori kiskereskedelmi egységek helyén a VI., VII. kerület kör-

úthoz közelebbi részein számos „romkocsma” szerű vendéglátó egység nyílt, 

nagyrészt a növekvő turistaforgalomra építve. Ezt a hasznosítási formát azonban 

– a komplex városrehabilitációs stratégia részeként – átmeneti hasznosításként kell 

kezelni. Már ma is látszik azonban, hogy a romkocsmák környezetében minőségi-

leg differenciált vendéglátás alakult ki.  

 Összességében pozitív folyamatok indultak el Budapest belső réseinek üzlethelyi-

ség piacán, mely a növekvő kereskedelmi kereslet és a mind gyakoribb funkció-

váltásnak tudható be. Ennek hatására csökkenhet az üres, alulhasznosított vagy 

alacsony minőségű üzlethelyiségek száma és idővel növekedhetnek a bérleti dí-

jak is.  

EGYÉB: HOTEL /SZÁLLÁSHELY; VENDÉGLÁTÁS, SZÓRAKOZTATÁS 

A gazdasági válságot követően újabb lendületet vett a szálloda-befektetési piac. A fej-

lesztői aktivitás Budapest idegenforgalmi szempontból legjelentősebb városrészeire kon-

centrál. Becslések szerint az elkövetkező néhány évben több mint 3000 szobával fog bő-
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vülni a fővárosi szállodapiac. A fejlesztők elsősorban a legmagasabb színvonalú szeg-

mensre koncentrálnak, a tervezett beruházások 80%-a a négy- és öt csillagos szegmens-

ben létesülne (ma a fővárosi szállodák fele tartozik ebbe a kategóriába). Ma hazai és 

nemzetközi befektetők egyaránt jelen vannak a szállodapiacon. A jó néhány éve meg-

honosodott vállalatok mellett új befektetők jelentek meg, mint a jordán-magyar Mel-

lowMood, vagy a török Özyer Group.  

 

Szálláshely szegmensek területi elhelyezkedése Budapesten;  Forrás: Ecorys  

A Budapesten napjainkban kialakult szálláshelypiacon öt nagyobb szegmens különíthető 

el. A magasabb minőségű hotelek nagyrészt a belvárosban, várban, illetve újabban a 

körút mentén jelentek meg. Telepítő tényezőit elsősorban az exkluzív helyszín vagy külön-

leges épület, védendő történeti környezet jelenti. A fővárosi termálszállodák a Gellért-

hegy – Margitsziget termálvonalon épültek ki. A belvárosban kisebb szobaszámú cityho-

telek, míg a körúton kívüli övezetben olcsóbb, alacsonyabb minőségű szálláshelyek tele-

pültek meg. Az elővárosi szállodák klasztere a budaörsi autópályák és bevezető utak 

mentén alakult ki.  

A hotelek férőhelyszámának alakulását vizsgálva növekvő tendencia mutatkozik, kivéve 

az 1990-1995 között megfigyelhető törést. Az egyéb kereskedelmi szálláshelyek kínálatát 

illetően exponenciális jellegű, nem kis mértékű csökkenés figyelhető meg 1990-1998-ig, 

majd enyhe növekedés következik. Mindezek alapján megállapítható, hogy a budapesti 

szálláshelyek összkínálata a hotelek férőhelyeinek folyamatos, de egyre csökkenő mér-

tékű bővülésének valamint a kereskedelmi szálláshelyek ugyancsak csökkenő mértékű 

szűkülésének, majd a 2000-es évek közepétől megfigyelhető növekedésének tudható 

be.  
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 2011 2012 2013 2014* 

 szálloda szoba szálloda szoba szálloda szoba szálloda szoba 

Szállodák 993 57,431 997 58,215 952 55,444 989 56,891 

5 csillagos 21 4,369 22 4,231 10 2,242 10 2,235 

4 csillagos 224 21,648 251 23,649 173 17,423 189 18,781 

3 csillagos 464 22,067 487 21,857 155 9,496 158 9,565 

2 csillagos 118 3,490 108 3,077 7 140 n.a n.a 

1 csillagos 27  720 20 770 n.a n.a n.a n.a 

termál 58 6,298 30 4,578 31 4,756 32 4,930 

wellness 132 9,365 1643 11,162 n.a n.a n.a n.a 

Szállodák és szobák számának alakulása Budapesten; Forrás: KSH, *2014 szeptemberig 

A jelentősebb fővárosi szállodák szinte kivétel nélkül egy-egy hazai vagy nemzetközi szál-

lodalánc üzemeltetésében működnek, gyakran nemzetközi franchise-t képviselve. A 

helyszínek közül kiemelt szereppel bír Budapest belvárosa, ahol a magas minőségű szál-

láshelyek összpontosulnak, a város kiemelt pontjain (Duna-part, jelentősebb főútvonalak, 

terek). Ugyanakkor a belváros ad helyet a dinamikusan fejlődő alacsonyabb árkategó-

riás hosteleknek is, melyek az egyre növekvő számú (általában fiatal európai) turistának 

nyújtanak olcsó szálláshelyet. Itt kell megemlíteni az ún. lakásszállodákat, melyek kínála-

tukat tekintve erőteljes bővülést mutattak az elmúlt két évben, s elsősorban a történeti 

városrészekben koncentrálódnak. Három évvel ezelőtt 500 tagja volt az Airbnb-nek, ma 

Budapesten több mint 5000 tagja van a hálózatnak, a rövid távú lakáskiadás ma az egyik 

legnépszerűbb vállalkozás/befektetési alternatíva. A kínálat növekedésével a verseny is 

nő, mely a lakások minőségi felújításával jár.  

Hotel 

 
Üzemeltető Kerület Szobaszám 

Budapest Mariott Hotel Mariott 5 362 

Corinthia Aquincum Hotel Corinthia 3 310 

Four Seasons Grasham Palace Hotel Four Seasons 5 179 

Andrássy Hotel  Orco 6 70 

Kempinski Hotel Corvinus Kempinski 5 335 

Corinthia Grand Hotel Royal Corinthia 7 414 

Hilton Budapest Hilton 1 322 
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Hotel 

 
Üzemeltető Kerület Szobaszám 

Hilton Budapest Westend Hilton 6 230 

Hotel InterContinental InterContinental 5 398 

Le Meridien Budapest LeMeridien 5 218 

Sofitel Atrium Budapest Sofitel 5 351 

Adina (volt Sydney) Apartment Hotel Privát személy 13 97 

Luxuskategóriás szállodák Budapesten; Forrás: Ecorys  

A fővárosi konferencia szállodák két csoportba oszthatók, egyrészt a létesítményen belül 

200-1000 fős kapacitású konferenciatermekkel rendelkező szállodák, melyek ezt szolgál-

tatás-kiegészítés céljából ajánlják ki vendégeiknek. Konferencia központ mellé települ-

nek azok a nagyobb szobakapacitással rendelkező szállodák, melyek kifejezetten a kon-

ferenciára érkező vendégek szállásigényeit elégíti ki (Novotel Budapest Congress Hotel). 

Jelenleg Budapesten kifejezetten nagyobb konferenciák megtartására alkalmas köz-

pont a Budapest Congress and World Trade Center, mely 3000 fős összkapacitással ren-

delkezik.  

Hotel Üzemeltető  Kerület Szobaszám 
Konferencia terem 

kapacitás (fő) 

Novotel Budapest Congress Hotel Novotel 12 319 2500 

Corinthia Aquincum Hotel Corinthia 3 310 1000 

Thermál Hotel Hélia Danubius 13 262 1000 

Hotel Arena Danubius 14 379 1000 

Hilton Budapest Hilton 1 299 1000 

Grand Hotel Hungária Danubius 7 499 500 

Corinthia Grand Hotel Royal Corinthia 7 414 500 

Hilton Westend Budapest Hilton 6 230 750 

Konferencia szállodák Budapesten; Forrás: Ecorys 

A fejlesztéseket tekintve látható, hogy 2015-ben két jelentősebb 5 csillagos szálloda át-

adás tervezett Budapesten, több mint 280 új szobával. A fejlesztések legfontosabb célte-

rületei továbbra is Budapest belső városrészei, az V. és a VI. kerület.  

A Papp László Budapest Sportcsarnok multifunkciós, sportesemény, rendezvény és kiállí-

tás befogadására alkalmas, 12.000 fős kapacitással rendelkező létesítmény. 
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Hotel 

Csillag  

kategória Szobaszám Tervezett nyitás 

Private Palace Hotel, V. kerület 5 200 2015 

Zara Prestige, V. kerület 4 86 2015 

Best Western Andássy, VI. kerület 4 65 2016 

Párisi Udvar, V. kerület 5 200 2017 

Zara Hotel “Balettintézet” building, VI. kerület 5 n/a n/a 

Szállodai fejlesztések Budapesten 2015-ben; Forrás: Ecorys  

A belvárosi szállodák közül városképileg is fontos a négycsillagos történeti szállodák meg-

újítása. 

 

 

 

 

Hotel Nemzeti (Blaha Lujza tér) felújítás előtt és után 

Összefoglaló  

A szálláshely piac alakulása alapján a belső városrészek pozíciójával kapcsolatban a kö-

vetkezőket megállapításokat lehet tenni: 

 A turistaforgalom dinamikusan nőtt az utóbbi időkben Magyarországon és azon belül 

is Budapesten. A turisták két jellemző csoportja a fapados repülőjárattal ide érkező 

nyugat-európai fiatal turista, aki pár napos városnézés és szórakozás céljából tölt időt 

Budapesten. A külföldi turisták másik jelentős csoportját a hivatás turizmus képviselői 

jelentik, akik magas minőségű szálláshelyeket és számos szolgáltatást vesznek 

igénybe. 
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 A növekvő kereslettel párhuzamosan a hotelkapacitások bővülését is meg lehet fi-

gyelni. A szállodai fejlesztések egyértelmű célpontjai Budapest belső városrészei, ki-

emelten az V., VI., VII. kerületek. A keresletnek megfelelően két szállodai szegmens 

erőteljes fejlődését lehet tapasztalni: a 4-5 csillagos belvárosi szállodák elsősorban a 

belvárosi városrészek foghíjtelkein épülnek, kisebb úgynevezett boutique-hotel és 

nagyobb hagyományos luxus szállodák formájában. A másik igen erős szálláshely 

szegmens a hostel, melyek gyakran régi belvárosi lakóépületekben (akár lakások ösz-

szenyitásával) hoznak létre alacsonyabb minőségű, olcsó szálláshelyet elsősorban fi-

atal városnéző turisták számára.  

 A szállodai fejlesztések esetében a telekméret nem akkora korlátózó tényező, mint 

az irodaházaknál, kisebb szállodák is hatékonyan üzemeltethetők. A fejlesztési több-

letköltséget itt is a belváros urbanisztikai adottságaiból adódó építészeti és műszaki 

feltételek jelentik (beépíthetőség, parkolás megoldása stb.), illetve az esetlegesen 

fellépő műemlék épületek átalakításával járó kötöttségek. 
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2.3. TULAJDONVISZONYOK BEMUTATÁSA 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK, TÁRSASHÁZAK 

Budapesten a lakásállomány 93%-a magánszemélyek tulajdonában volt a 2011. évi nép-

számlálási adatok szerint. Ez az érték alacsonyabb a belső zónában található kerületek-

ben, de a magántulajdon itt is meghatározó.   

Terület 
Természetes személyek tulajdoná-

ban levő lakások száma (db) 

Természetes személyek tulajdo-

nában levő lakások aránya (%) 

Budapest 838 233 93% 

Budapest 01. ker. 14 871 88% 

Budapest 02. ker. 46 647 96% 

Budapest 03. ker. 58 161 94% 

Budapest 04. ker. 43 842 93% 

Budapest 05. ker. 16 930 86% 

Budapest 06. ker. 25 395 91% 

Budapest 07. ker. 32 888 90% 

Budapest 08. ker. 37 714 85% 

Budapest 09. ker. 34 211 87% 

Budapest 10. ker. 34 599 90% 

Budapest 11. ker. 74 313 95% 

Budapest 12. ker. 31 355 94% 

Budapest 13. ker. 63 800 88% 

Budapest 14. ker. 68 421 95% 

Budapest 15. ker. 34 736 94% 

Budapest 16. ker. 29 680 98% 

Budapest 17. ker. 31 997 97% 

Budapest 18. ker. 41 548 96% 

Budapest 19. ker. 26 147 96% 

Budapest 20. ker. 29 913 97% 
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Budapest 21. ker. 31 146 95% 

Budapest 22. ker. 21 605 97% 

Budapest 23. ker. 8 314 97% 

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás 

A többlakásos épületek működését a társasházi törvény szabályozza. A társasházak kö-

zös képviseletét szerződéssel ellátó szervezetek elsősorban a házak mindennapi működ-

tetéséért felelősek, ritkán lépnek fel kezdeményezőként a beruházások, fejlesztések meg-

indításában. A beruházásokkal kapcsolatos döntéseket a társasház tulajdonosainak kö-

zössége, a közgyűlés hozza.  A társasházi törvény 24. §21 (1) szerint: „A közös tulajdonba 

tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenn-

tartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továb-

biakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha 

a szervezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik.” 

 

A társasházak felújítási munkálatainak finanszírozása érdekében a házak felújítási alapot 

képeznek, a társasházi törvény azonban továbbra is csak ajánlja ezt a társasházaknak, s 

nem teszi kötelezővé. A felelős gazdálkodás eredményeként azonban a felújítási alap 

képzése általános gyakorlat, a társasház gazdálkodásában elkülönítetten kimutatható 

összegként szerepel (ez lehet értékpapír, lekötött betét, kincstárjegy, Lakástakarék, stb. – 

az elhelyezés módjáról szintén a közgyűlés dönt). A társasházak gazdálkodásának minő-

sége alapvetően befolyásolja a felújítások megvalósíthatóságát. A felújítási alap eseté-

ben a befizetések fajlagos összegének szintje, a lakók befizetési magatartása, és a be-

folyt összegek elhelyezésének módja egyaránt fontos tényező. A társasházak gazdálko-

dásában további bevételnövelő tényezők lehetnek: 

 pincehelyiségek értékesítése bérbeadása 

 padlástér értékesítése 

 közös tulajdonban lévő helyiségek bérbeadása (kereskedelmi, szolgáltató célra 

leggyakrabban) 

 közös udvaron gépkocsitárolás/parkolás havi díja 

 további bevételt jelenthet bizonyos felületén reklámmolinó, illetve reklám-célú 

építési védőháló elhelyezése. Az önkormányzatok a közterületi és önkormányzati 

ingatlanokon történő elhelyezést minden esetben szabályozzák, továbbá a tar-

tószerkezet elhelyezése többnyire járdán történik. A lakóházakon történő elhe-

lyezés a településkép védelme érdekében erősebb szabályozásra szorul, a vá-

rosképileg kiemelt területek ilyen szempontból történő újragondolásával. A fő elv 

az kell, hogy legyen, hogy a felújítás időtartamára (amíg állvánnyal takart a 

homlokzat), illetve rövidebb időtartamra a befolyó összeg felújítási célú felhasz-

nálási szándékát alátámasztva továbbra is meg lenne ez a lehetősége a társas-

házaknak a bevételszerzésre. Azonban ki kell védeni azokat a helyzeteket, ami-

kor városképileg is fontos épületeken, tartósan fennmaradnak ezek a molinók. Az 

önkormányzatok felelőssége, hogy az „álépítkezésekhez” kötődő, évekig tartó 
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molinó-kihelyezésre az engedélyt felülvizsgálják, megfelelő szankciókat alkal-

mazzanak. (Városképi szempontból jó példának tekinthető az Il Bacio Di Stile – 

mára megszűnt – Andrássy úti luxusáruház felújításakor elhelyezett molinó, melyre 

a felújított épület homlokzati látványterve került. A társasházak esetében ez az 

állványtakarási mód a költségeket tovább növelné, kivitelezése nem reális.) 

  

Károly körút – Király utca sarka – 

évek óta felállványozott épületrész 

reklámmolinókkal; Forrás: 

www.urbanistablog.hu 

A mára megszűnt Il Bacio Di Stile Adrássy úti  luxusáruház 

felújítása alatt a felújított homlokzat látványterve került a 

molinóra; Forrás: http://www.esztrich.org/hir/12 

ÖNKORMÁNYZATOK 

Budapesten a lakott lakások 5,1%-a van csak önkormányzati tulajdonban, az 1919 előtt 

épült állományon belül ez az arány 13%, ezzel a legmagasabb a különböző korú épület-

kategóriák között. 

A lakásállományon belül kiugróan magas az önkormányzati lakások aránya a belső zó-

nában, illetve a nagyobb lakótelepekkel érintett kerületekben.  

Minden kerület esetében elmondható, hogy 2001 óta az önkormányzati tulajdonban 

lévő állomány csökkent.  

Az önkormányzatok energetikai célú megtakarítási potenciál szempontjából legjelentő-

sebb vagyonkörét a különböző intézményeknek, közszolgáltatásoknak és közigazgatási 

egységeknek helyt adó épületállomány jelenti. 2013-tól a közoktatási intézmények állami 

fenntartásba kerültek (KLIK), az épületek működtetése azonban megmaradt az önkor-

mányzatok feladatkörében. Míg az általános iskolák területi szóródása kiegyenlítettebb, 

a középfokú intézmények belső zónában nagy sűrűséget mutatnak. Az önkormányzatok 

továbbra is érdekeltek a költségcsökkenést eredményező épületenergetikai beruházá-

sokban és a megújuló energiaforrások alkalmazásában. Ugyanez igaz az egészségügyi 

alapellátást biztosító ingatlanokra, a kulturális funkciójú épületekre, óvodákra, bölcső-

dékre, egyéb szociális ellátásoknak helyt adó ingatlanokra és polgármesteri hivatali épü-

letekre. Ezen funkciók többsége történeti épületekben kapott helyet a belső zónában, 

valamint Budapest szinte minden kerületére jellemző, hogy a központokban található 

történeti épületállomány is hasonló funkciókkal bír.  



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Gazdasági háttérvizsgálat és javaslatok 

 

47 

 

Az önkormányzatok vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatai sokrétűek, az ener-

giagazdálkodás azonban ebben a rendszerben többnyire nem kap elegendő hangsúlyt. 

A jól felépített monitoring rendszer – melynek része a használati oldal és egyéb „külső 

tényezők”vizsgálata is – valamint az ez alapján készülő értékelések, vizsgálatok segítenek 

a fogyasztás racionalizálásában, a felújítások megtervezésében és a különböző beavat-

kozások, projektek közötti prioritások meghatározásában, a karbantartási feladatok leg-

hatékonyabb megszervezésében. A költségcsökkentéshez hozzájárulnak a hatékonysá-

got növelő fejlesztések, a racionalizálással elérhető kisebb fogyasztás és a megújuló ener-

giaforrások révén a szükségletek egy része „házon belül” is előállítható.  

ÁLLAMI VAGYONKÖR 

A történeti épületállományon belül az értékvédelem szempontjából is legjelentősebb 

épületek többnyire az állami vagyonkör részét képezik. Ide tartoznak az államigazgatási 

funkcióknak helyt adó ingatlanok, a felsőoktatáshoz kapcsolódó épületek, kulturális léte-

sítmények. 

 

  

  oktatási intézmények  kulturális létesítmények 

 Oktatási és kulturális létesítmények területi elhelyezkedése; Forrás: Budapest 2030, (térkép részletek) 

Az állami és önkormányzati középületek esetében a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 

megalapozásaként felmérés készült a teljes épületállományról. Az épületek funkciója és 

az építési idő alapján megtörtént az épületállomány típusokba sorolása, és a NÉeS ezek-

hez adja meg az épületenergetikai jellemzőket és javasol beavatkozásokat.  
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2.4. FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATOK 

Energiahatékonysági felújítás szempontjából a történeti épületállomány funkcionálisan 

és tulajdonosi dimenziók mentén a következőképp osztható meg: 

 önkormányzati magán állami egyéb 

lakó 

piaci és szociális 

alapon bérbeadott 

önkormányzati la-

kások 

természetes személyek 

lakásai /társasházak; 

magán bérlakáspiac 

  

kereske-

delmi 

önkormányzati üz-

lethelyiségek 

Airbnb szálláshelyek, 

lakásokból kialakított 

irodák, rendelők 

szálláshelyek (hotelek, 

hostelek) 

irodák 

kereskedelmi épüle-

tek, üzlethelyiségek 

pénzintézetekhez tar-

tozó ingatlanok, stb. 

közvetetten ál-

lami vagyon-

körbe tartozó 

kereskedelmi 

célú épületek 

(pl. bérbeadott 

irodaépületek) 

 

közcélú 

óvodák, bölcső-

dék, általános isko-

lák és középiskolák 

egy része 

szociális és kulturális 

funkciójú épületek 

hivatalok 

kiállítóterek, magán-

gyűjtemények, kulturá-

lis vállalkozások 

felsőoktatási ál-

lamigazgatási, 

egészségügyi, 

kulturális intéz-

mények 

egyházi isko-

lák, épületek, 

templomok; 

civil és karita-

tív szervezetek 

ingatlanai 

 

Budapest történeti városszövete leginkább a legsűrűbben lakott belső városmagban van 

jelen. A jellemzően zártsorú, nagyvárosias karakterű, többszintes házakkal jellemezhető 

zónában a népesség száma 2001 és 2011 között 8,6 %-kal csökkent, ugyanakkor még ma 

is jóval magasabb a népsűrűség jellemzi (9.433 fő/km2), mint a budapesti átlagot (3,293 

fő/km2). 

A helyi lakosságot ellátó intézményhálózaton túl ebben a zónában koncentrálódik az 

országos és fővárosi hatáskörű intézmények túlnyomó többsége, továbbá a kiskereske-

delmi tevékenységek súlypontja 
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A funkciók területi megoszlását mutatja be a következő ábra: 

 

 

Funkciók területi eloszlása; Forrás: Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 

Budapest történeti városszövetére alapvetően jellemző, hogy nagyobb léptékű funkció-

váltás, vagy a funkciók bontással és építéssel való megújítása csak korlátozottan valósult 

meg az elmúlt 25 évben. Ezen fejlesztések elsősorban az alulhasznosított vagy használa-

ton kívüli vasúti területeken (WestEnd és környezete; Millenniumi városrész), illetve a belső 

városszövetbe beékelődő gazdasági területek átalakulásával (Középső-Ferencváros, 

Millenáris) valósult meg.  

Mint az irodapiac elemzésénél is kiemelésre került, a belvárosban nem alakult ki klasszikus 

üzleti negyed (Central Business District), a kormányzati intézmények és funkciók koncent-

rációja azonban továbbra is jellemző a területre – különösen Lipótvárosra -, működésük 

a rendszerváltást megelőzően épült épületállományhoz kötődik.  

A hagyományos kiskereskedelmi funkció a belső városszövetbe ékelődő bevásárlóköz-

pontok hatására veszített súlyából, melyhez hozzájárult a 2008-as gazdasági válságot kö-

vető évek csökkenő fogyasztási szintje is. Összességében elmondható, hogy a frekventált, 

jelentősebb gyalogosforgalommal rendelkező utcák újra magukra találtak, az üresedési 

ráta alacsony, s a fogyasztási szokásokhoz és trendekhez igazodva a funkciók is sokszí-

nűbbé váltak. Ugyanakkor elmondható, hogy a bevásárlóközpontokban jelenlévő mág-

nes márkák a Váci utca, Deák utca és az Andrássy út kivételével nem jelennek meg a 

hagyományos kiskereskedelmi kínálatban, mely negatív jelenség ezen lokációk potenci-

ális felértékelődése és a kiskereskedelmi összetétel javulása szempontjából.  

A frekventált utcaszakaszokon kívül a földszinti és pinceszinti üzlethelyiségek üresedési rá-

tája jóval magasabb, a kiskereskedelmi és szolgáltató funkciók többnyire a szűk lakókör-

zet igényeire építenek.  
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A régóta üresen álló üzlethelyiségek hasznosításának elősegítésére indult el Budapest Fő-

város Önkormányzatának kezdeményezésére a „Rögtön jövök” program. Az átmeneti, 

kedvezményes ingatlanhasznosítást célzó projektbe jellemzően a kerületi önkormányza-

tok ajánlották fel üres üzlethelyiségeket. A konkrét kiajánlást már a kerületek menedzsel-

ték egyedi pályázati felhívásokon keresztül. A program népszerűsítésére és a közösségi 

alapon működtetett Lakatlan programmal való összekapcsolás érdekében a fővárosi ön-

kormányzat bevonta a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) szakmai civil szervezetet, illetve a 

Design Terminált.  

 

 

„Rögtön jövök” adatbázis felépítése;  Forrás: www.rogtonjovok.hu 

A KÉK „Lakatlan” programjának célja, hogy az üres telkekről és ingatlanokról készülő 

adatbázis mellett szakmai előadásokkal és műhelymunkával, az érdekelteket bevonó 

kommunikációs platformok működtetésével segítse elő az ingatlanok – akár átmeneti jel-

legű – hasznosítását.  

 

Lakatlan adatbázis felépítése; Forrás: https://lakatlan.crowdmap.com/ 
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A Design Terminál és a Bridge Budapest közreműködésével egy olyan kampányt („A Te 

helyed, a Te sikered!”) bonyolított le a főváros, mely egyrészt városképi szempontból ja-

vította az üres ingatlanok megjelenését, másrészt a kirakatokban elhelyezett installációk 

kommunikációs felületként működtek, népszerűsítve Budapest sikeres fiatal, kreatív szek-

torban működő vállalkozóit. 

 

 

 

A „Te helyed, Te sikered”kampányban résztvevő üzlethelyiségek kerületi bontásban; Forrás: „A Te 

helyed, a Te sikered” kiadvány, Design Terminál 

A másik fontos kampány a Nyitva! Fesztivál, mely először 2014-ben került megrendezésre. 

A kampányt bonyolító KÉK célja, hogy az ingatlanközvetítés innovatív, kooperáción ala-

puló módjával segítse a keresleti és kínálati oldal szereplőinek összekapcsolását, ezzel tá-

mogassa az üres üzletek hasznosítását és a kezdő vállalkozások indulását. A projekt kere-

tében a helyet kereső vállalkozók és tulajdonosok egymásra találását követően a „bér-

lők” egy hónapig bérleti díj nélkül használják a helyiséget, és megtapasztalhatják egy 

saját üzlet fenntartásának előnyeit és kihívásait. A bérbeadó előnye, hogy egy potenci-

ális bérlő akár hosszú távon megtarthatóvá válik, illetve a kampánynak köszönhetően 

nagyobb figyelmet kap maga az ingatlan is.  

A téma népszerűségét jól jelzi, hogy a KÉK által szervezett üres üzlethelyiségek hasznosí-

tásával foglalkozó események látogatottsága kiemelkedő.  

A Rögtön jövök program továbbfejlesztése során ki kell bővíteni a kiajánlható üzlethelyi-

ségek körét további kerületi ingatlanokkal és a magánszféra tulajdonában lévő üres in-

gatlanok bevonásával.  

Azzal, hogy a főváros és a kerületek koncepcionálisan foglalkoznak a témával, minden-

képp a figyelem előterébe kerülnek az üzlethelyiségek, és a lehetőségek is láthatóvá vál-

nak, ezzel is segítve az adott városrész érdekeihez illeszkedő hasznosítási módok terjedé-

sét. Az önkormányzatoknak és az államnak is jó példával kell elöl járnia abban, hogy a 

tulajdonában álló épületállomány esetében az épületek lehetőségeit és értékőrzés 

szempontjait is figyelembe vevő hasznosítási módok jöjjenek létre.  

 

Összességében elmondható, hogy az üzlethelyiségek kiadhatósága a frekventált, meg-

felelő gyalogosforgalommal rendelkező területeken kevesebb problémával küzd, az üres 

üzletek hátterében sokszor bérbeadói várakozások (kivárás), vagy jogi problémák állnak. 
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A kapcsolódó közterületek megújítása, illetve egy-egy mágnes üzlet megjelenése álta-

lában támogatja az üzletek forgalmát, a helyiségek kiadhatóságát. Ugyanakkor azt is 

látni kell, hogy ez önmagában nem elegendő (lásd szociális városrehabilitációval érintett 

területek - a Mátyás téren a Tesco Express be is szüntette működését), ráadásul a meg-

újult utcák kereskedelmi profilja, forgalma is egyfajta ciklikusságot él át, továbbá az újon-

nan megjelenő divatos területek forgalom-elszívó hatása is érvényesül. A korábban, főleg 

fiatalok körében sokkal népszerűbb Ráday utca mára több mágnes egységet elveszített 

(pl. a vendéglátásban működő Castro átköltözése a Madách térre, a kulturális progra-

mok és a Ráday Kultucca szervezésében is élen járó Ráday könyvesház megszűnése egy-

aránt érezteti hatását). A profilok átalakultak és ma is nagyon magas a fluktuáció, a ven-

déglátásban érezhetően a turisták váltak a fő célcsoporttá. Ugyanakkor a Ráday utca 

Kálvin térhez közeli része – a metróval kapcsolatos felszínrendezés befejezésének köszön-

hetően is – napjainkban sokkal nagyobb vendégforgalommal bír. A változások között 

figyelembe kell venni, hogy olyan új, forgalom elszívó hatással bíró klaszterek alakultak ki, 

mint például a Bartók Béla út, vagy a Gozsdu udvar. A Ráday Kultucca működése mö-

gött álló tudatos menedzsment gyengülése igaz a Király utcára is, amely korábban te-

matikus utcaként (design utca) azonosította magát. Itt is nagy veszteség a VAM Design 

megszűnése, az igényesebb lakberendezési üzletek mára áttelepültek a területről és he-

lyükön változatos minőségű kiskereskedelem és főleg vendéglátás jelent meg. A Ráday 

utcával szemben itt a közterület amortizációja is szembetűnő, és a köztisztaság biztosítása 

is nagyobb feladat elé állítja a két kerületet. 

A tudatos tematikus utcák kialakításának jó példája a Bartók Béla út, ahol az önkormány-

zati üzlethelyiségek kiadásánál első számú szempont volt a tradíciókon alapuló kulturális 

profil kialakítása. A koncepció a helyi adottságra és hagyományra épült, identitáserősítő 

hatása van. A 2010 előtt meginduló folyamat mára kb. 60-70%-osan megvalósult, egyre 

több galéria és igényes üzlet fogadja vásárlókat. A tudatos üzlethelyiség kiadási szemlé-

let mellett itt is szükség volt a mágnesfunkciók megjelenésére (Hadik Kávéház, illetve Sza-

tyor bár) és a közterületfelújítási projektekre (Gárdonyi tér, Szent Gellért tér, Móricz Zsig-

mond körtér). Ez a városrésznek megfelelőbb és arányosabb fejlesztés a lakosságmeg-

tartó képességre is pozitív hatással van, ugyanakkor a terület népszerűségének növeke-

dése (s a tervezett további forgalomcsökkentés) árfelhajtó hatású, mely a lakosság egy 

részének kicserélődését vonja maga után.  

A kevésbé frekventált területeken továbbra is nagy kihívás az üres üzlethelyiségek ki-

adása, hiszen itt többnyire a helyi lakossági keresletet kiszolgáló profilok tudnak fennma-

radni. Itt a működésben sokkal nagyobb szerepe van a közterületi parkolási lehetőségek-

nek, a vásárlási szokások megváltozása (bevásárlóközpontok, internetes vásárlás erősö-

dése) miatt azonban a kereskedelmi funkciók nem fogják a 2000-es évek előtti sűrűséget 

eredményezni. A szolgáltató funkciók bővülésének is megvannak azonban a korlátai és 

megvannak a területi preferenciái is, ami a közösségi közlekedéssel jól elérhető területe-

ken és kapcsolódó utcaszakaszokon, valamint a Nagykörúton belüli területeken fog to-

vábbra is koncentrálódni.  
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OTÉK és az üres üzlethelyiségek hasznosítása: 

 

Az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési kö-

vetelményekről) 42. §-a rendelkezik a gépjárművek elhelyezéséről, mely szerint a keres-

kedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket6 értékesítő, 300 m2-nél nagyobb 

bruttó alapterületű üzlet esetében: 

 a) az árusítótér minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után egy személy-

gépkocsi elhelyezését kell biztosítani; 

 b) meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása eseté-

ben az a) pontban meghatározott számú gépjármű elhelyezését biztosítani kell. 

A fenti, 2014-től életbe lépő jogszabály-módosítások következtében a nagyobb alapte-

rületű szupermarketek (ALDI, Lidl, Spar) és drogériák további elhelyezése a történeti vá-

rosközpontban lényegében megszűnt.  

Intézmények 

Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban ÉMI) adatai sze-

rint az összes hazai energiafelhasználás egyharmada a közintézményekhez kötődik. Az 

állami és önkormányzati vagyonkörbe tartozó kérdéseket a tulajdonviszonyokat leíró fe-

jezet ismerteti. Az intézményi tulajdon egy sajátos szegmensét képezi az egyházak kezé-

ben lévő ingatlanportfólió. A közösségi, szociális és irodafunkcióknak helyt adó épületek 

energiahatékonysági felújítására az egyházak eddig is pályázhattak (elsősorban uniós 

forrásokra), mely lehetőség a 2014-2020-as időszakban is fennáll. A projektek előkészíté-

sére 2015-ben a Környezet és Energia Operatív Program keretében jelent meg felhívás, 

mely 100 és 200 millió Ft között támogatott tervezési, előkészítési tevékenységeket.  

Lakások 

A KSH 2011. évi Népszámlálás adatai alapján a hagyományos, városias beépítésű lakó-

övezeteken belül mintegy 114.383 lakás található 1919 előtt épült épületekben.  

Az 1945 előtt épült négy vagy több lakásos társasházak száma Budapesten 15.218 db, az 

összesen mintegy 260 ezer lakásban 405 ezer lakos élt. Összehasonlításként: 1946 és 1990 

között 18.400 lakóház épült, a lakások száma 362 ezer, a lakók száma: 670 ezer fő. 

 

A történeti épületállomány Budapesten a városmag/belső zóna területén alkot nagy ki-

terjedésű, összefüggő egységes városszövetet. A gazdasági és társadalmi trendek – 

többnyire egymással is összefüggésben – jelentősen befolyásolják a fizikai környezet át-

alakulásának, megújulásának dinamikáját, irányát. A lakástulajdonosok, társasházak fel-

újításokat finanszírozó képességét és hajlandóságát azonban alapvetően meghatároz-

zák a szocio-demográfiai folyamatok, melyek egyfajta polarizálódást eredményeznek a 

fizetőképességet és a felújításokkal szembeni kezdeményezőkészséget illetően. Egyrészről 

                                                      

6 A kereskedelmi törvény értelmében napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében érté-

kesített termékek kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló 

élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a 

fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél 
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elmondható, hogy Budapest népességszáma 2007 óta lassú növekedésnek indult, a szu-

burbanizációs folyamatok lelassultak, a belső városrészek népszerűsége mind gazdasági, 

mind lakhatási szempontból felértékelődik napjainkban. Ez a felértékelődés a lakosság 

részbeni kicserélődésével jár, a Nagykörúton belül a dzsentrifikáció jelei mindenhol érződ-

nek. Igaz ez különösen azokra a városrészekre, ahol a tudatos és évtizedeken át tartó 

tömbrehabilitáció során nagyarányú új beépítés is történt (Középső-Ferencváros, Corvin-

negyed).  

 

  

Középső-Ferencváros – új építésű lakások száma az egyes tömbökben; Forrás: Eltinga Ingatlanpiaci 

Kutatóközpont 

A népszerűséghez hozzájárul az urbánus életstílus divatja, a gyalogos, kerékpáros távol-

ságra lévő, változatos és egyedi kínálatot is nyújtani képes szolgáltatások magas kon-

centrációja. Ma már elmondható, hogy a lakó- és munkahelyek korábbi évtizedekben 

szokásos funkcionális térbeli szétválasztása, a sztenderdizált fogyasztás és életmód iránti 

kereslet egyre csökken a nagyvárosokban, s így Budapesten is. Változtak a lakásokkal és 

modern munkahelyekkel, de a szálláshelyekkel és szolgáltatásokkal szembeni elvárások, 

mely megfelelő keresletet generál az egyedi fejlesztések számára. Ez a miliő – melynek 

keretet ad az értékes historikus épületállomány – vonzó környezetet jelent a turizmus és 

általában a kultúra-fogyasztás számára is. 

 

A beköltöző lakosság finanszírozási képessége általában erősebb, a tranzakciókat követő 

lakásfelújítások részeként többnyire az alapvető energetikai beruházások is megtörtén-

nek: fűtéskorszerűsítés, ablakok felújítása vagy sok esetben indokolatlan műanyag nyílás-

záróra cserélése, biztonsági záras ajtók felszerelése. Az egyébként is relatív magasabb 

ingatlanárakkal jellemezhető lakóterületeken a már megvalósult, vagy tervezett közterü-

let megújítások tovább növelik a lakások iránti keresletet és az ingatlanok értékét. A sok-

kal tudatosabb, befektetési szempontokat is szem előtt tartó tulajdonosok az épületszintű 

esztétikai felújításokat is erősebben szorgalmazzák a társasházi közösségekben – bár sok 

esetben az esztétikai felújítás nem feltétlenül jelenti a szakszerű és hiteles felújítást is. A 

belső városrészek népszerűek a külföldiek körében is, mely mind a külföldi személyek in-

gatlanvásárlásainak erősödésében, mind a lakásbérlésben tükröződik. A belső városré-

szekben a befektetési céllal vásárolt ingatlanok száma is növekedik, a felújításokra gya-

korolt hatása nagyon szélsőséges. Az új tulajdonosok egy része a hosszabb távú értéknö-

vekedés és a jelenleg elérhető legmagasabb bérleti díj reményében érdekeltek mind a 

lakás- mind az épület szintű felújításokban. A befektetési céllal vásárlók egy másik cso-

portja az elhelyezkedésből fakadó értéknövekedésre épít, a felújítások minimálisak, de 
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még így is viszonylag jó megtérülést jelent az ingatlanvásárlás a keresleti piac és az emel-

kedő bérleti díjszint miatt. Legrosszabb helyzetben azok a társasházak vannak, ahol a – 

sok esetben külföldön élő – tulajdonosok nem érhetők el, a társasházi döntésekben nem 

vesznek részt és sokszor az ingatlan hasznosítása is konfliktust okoz.  

 

A kiemelkedő lokációval rendelkező házakban már eddig is megfigyelhető volt a funk-

cióváltás a lakásirodák megjelenésével. Ma ez a jelenség területileg sokkal kiterjedtebb 

és a hasznosítást tekintve is differenciáltabb. Felfutóban van a magánszálláshely típusú 

hasznosítás (pl. Airbnb), de egyre több egyéb funkciót is találunk a társasházak egykori 

lakásaiban: magánóvodák, családi napközik, közösségi irodák, kreatív műhelyek, hoste-

lek, egészségügyi-szépségipari szolgáltatások a legjellemzőbbek. Ezek a funkcióváltások 

általában jelentős felújítással járnak lakásszinten, elsősorban az új funkció igényeit szem 

előtt tartva, s sok esetben kevésbé megfelelve a műszaki követelményeknek. 

A viszonylag magas ingatlanárakkal és értéknövekedéssel jellemezhető városrészekre is 

igaz, hogy magas az időskorúak és az egyszemélyes háztartások száma, aránya. Egy-egy 

épületen belül nagyon eltérő jövedelmi helyzetű lakosok laknak, ráadásul a felújításokkal 

szembeni preferenciák és hajlandóság is nagy eltérést mutat. Így elmondható, hogy a 

főváros ingatlanpiaci szempontból legértékesebb helyein is esetleges a lakás- és ház-

szintű felújítások megvalósíthatósága a társasházak esetében. 

 

A polarizálódás másik oldala, hogy továbbra is vannak olyan részei a városszövetnek, 

ahol a lakásállomány összetétele, a lakosság szocio-demográfiai jellemzői és a környék 

egyfajta stigmatizálása miatt szegregátumok vagy szegregációval veszélyeztetett terü-

letek maradnak fenn tartósan, vagy alakulnak ki.  

 

 

 

Krízis és veszélyeztetett tömbök, 2011; Forrás: Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégia, 2015  

A lakosság alacsony finanszírozási képessége miatt itt a komplex szemléletű szociális vá-

rosrehabilitáció a leghatékonyabb eszköz a változások előmozdítására, melynek része-

ként energetikai szempontból is mintaértékű épületfelújítások valósíthatók meg. Ugyan-

akkor elmondható, hogy a tapasztalatok szerint sem az épületfelújítások, sem a kapcso-

lódó és jelentős közterületi megújítások nem tudják e környékek relatív ingatlanpiaci hely-
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zetét fővárosi szinten lényegesen megváltoztatni, a felújítások fizikai értelemben vett to-

vagyűrűző, a beruházásokat megsokszorozó hatása is – bár erre vonatkozó vizsgálatok 

nem készültek – a tapasztalatok szerint nehezen tetten érhető. Lokális szinten azonban itt 

is megtapasztalható a pozitív elmozdulás, a közterületi vagy épület-felújítással érintett in-

gatlanok esetében a szomszédos utcák lakásaihoz képest nagyobb arányú árnövekedés 

tapasztalható. A lakás és épületenergetikai beruházások összességében jelentősen hoz-

zájárulnak a lakásfenntartási kiadások csökkentéséhez, komfortosabb lakhatást biztosíta-

nak a leginkább rászoruló lakosságnak, mely a jövőre nézve is fontos várospolitikai cél. 

 

A társasházak beruházási döntéseinél első helyen a biztonságot szolgáló beavatkozások 

állnak (statikai felújítások, balesetveszélyes burkolat cseréje, kaputelefon, épületszintű 

beázást csökkentő beavatkozások; liftek biztonságos működtetése). Ezeket követik – a 

nagyságrendben sokkal jelentősebb külső és belső homlokzati felújítások, melyek az in-

gatlanok értéknövekedéséhez is jelentősen hozzájárulnak. Egyelőre elmondható, hogy 

az épületszintű energetikai beruházások száma kifejezetten alacsony. Ezek a történeti 

épületek esetében többnyire ott tudnak megvalósulni, ahol egy tulajdonos áll a háttér-

ben (általában intézményi tulajdonok), vagy egy uniós pályázat feltételeként sikerül a 

társasház szintű pozitív döntéseket elérni. A műemlék ingatlanok védett helyzetén kívül a 

nyílászárók cseréje, felújítása eseti módon történik a társasházakban, az egyéni tulajdo-

nosi döntések szerint, aminek végeredménye jelentősen csökkenti a műemlék történeti-, 

esztétikai értékét.  
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2.5. ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 

Az épületenergetikai felújításokkal kapcsolatos döntéseket az ingatlanok tulajdonosai 

hozzák meg. Az ingatlanállomány jelentős részét kitevő, magántulajdonban lévő lakások 

esetében elsősorban pénzügyi döntések születnek. A befektetések mérlegelésének leg-

egyszerűbb módja, amikor a beruházási költséget és az azok következményeként elér-

hető megtakarításokat hasonlítja össze a tulajdonos (egyszerű megtérülési idő, azaz hány 

év megtakarításai képesek fedezni a kezdeti beruházási költséget). Ez a módszer nem 

veszi ugyanakkor figyelembe a pénz időértékét, s a megtérülési idő utáni bevételeket. 

Komplexebb, s a kereskedelmi, befektetési célú fejlesztéseknél is használatos megtérülési 

mutató a nettó jelenérték (NJÉ, vagy nemzetközileg használatos NPV / net present va-

lue), Az NJÉ már figyelembe veszi a beruházás élettartamát, s a beruházáshoz szükséges 

pénzeszköz alternatív költségét (ha ugyanazt az összeget más befektetés során kötjük le, 

pl. bankbetétként vagy állampapírba helyezzük el). Számítása során a jövőbeli pénz-

áramlatok (bevételek) diszkontálása után kerül levonásra a kezdeti beruházási költség, 

ezért, ha az NPV értéke negatív, a beruházás egyértelműen elutasításra kerül. Minél na-

gyobb az NPV értéke, annál kedvezőbb a projekt megítélése. Ezeknek a viszonylag egy-

szerű számításoknak az elvégzése már segítheti a tulajdonosi döntéseket, illetve segíthet 

a legoptimálisabb műszaki/pénzügyi beavatkozás-csomag meghatározásában. Példa 

jelleggel a 4.4. fejezet tartalmaz a mintaépületekre vonatkozó gazdaságossági számítá-

sokat, mely jól érzékelteti, hogy az energiahatékonysági beruházások megtérülési ideje 

a történeti épületállományban viszonylag hosszú, az egyes műszaki beavatkozások kö-

zött is jelentős eltérések vannak. Ennek legfontosabb üzenete, hogy támogatni kell a la-

kosság döntéshozását, a legoptimálisabb és idővel bővíthető felújítási csomagok, javas-

latok esetekre szabott kialakításával. Ennek során biztosítható, hogy az értékvédelmi 

szempontok figyelembe vétele is megtörténjen. Másrészt rámutat arra, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásoknak döntő szerepe van abban, hogy a társasházak energiahaté-

konysági felújításait nagyságrenddel növelni lehessen. 

Látni kell azt is, hogy az energiaárak a jövőben remélt bevételek számításánál nagyon 

fontosak. Az elmúlt időszak változásai például (rezsicsökkentés) – a megtakarítások ösz-

szegének csökkenése miatt – különösen azokat a konstrukciókat érintették előnytelenül, 

ahol a kezdeti beruházások fedezetét a megtakarítások jelentették, s ez egy közvetítő 

szervezet segítségével valósult meg a projekt (ESCO típusú szervezetek).  

A beruházások eredményeként azonban nem csak a közüzemi számlákkal megtakarít-

ható összeg, s a karbantartási, üzemeltetési költségekből adódó megtakarítások értékel-

hetők, hanem az ingatlan piaci értékének növekedése is. Ez az eladás során viszonylag 

jól érvényesíthető értéknövelő tényezőt jelent (szemben egyéb, esztétikai jellegű felújítá-

sokkal, melyek az egyéni ízlésnek megfelelően nem minden esetben jelentenek elfoga-

dott értéknövelő tényezőt).  

A támogatási konstrukciók kialakításánál azonban nem lehet csak a pénzügyi gazdasá-

gossági indikátorokat figyelembe venni. Az épített környezet társadalmi, gazdasági ér-

téke, a felújítások közvetlen (építőipari) és közvetett (pl. turizmus, szolgáltatások, stb.) fog-

lalkoztatottsági és gazdasági növekedéshez való hozzájárulása, a társadalmi hasznokat 

is számszerűsítő közgazdasági költség-haszon elemzések, illetve az energiahatékonysági 
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felújítások során uniós szinten alkalmazott globális költség szemlélet (vagy életciklus elem-

zés) használatát teszik szükségessé (A 4.4 fejezet a mintaépületekre vonatkozóan tartal-

mazza a globális költség-elemzéseket, illetve a módszer leírását). 

Az alábbiakban azokat a forrásokat összegezzük, melyek jellemzően - változó kerettel és 

ütemezéssel – elérhetőek a társasházak és lakóik számára a felújítások finanszírozásához.  

KERÜLETI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK 

A kerületi önkormányzatok többsége – költségvetési erejükhez mérten – több pályázati 

keretet is működtetnek a társasházak és környezetük megújítása érdekében.  

A leggyakoribb pályázati keretek a következők: 

Konstrukciók jellege jellemző kondíciók éves keret nagyságrendje 

általános társasház felújítási 

pályázat 

visszatérítendő és vissza nem 

térítendő támogatás együtt, 

a beruházási költségek max. 

50%-áig  

maximális összeg 5-6 millió Ft 

/társasház támogatási összeg 

V. kerületben csak vissza nem 

térítendő támogatás a költsé-

gek maximum 40 %-ig 

VIII. kerület 3 költségkategóri-

ában meghatározva a vissza 

nem térítendő és visszatérí-

tendő támogatás arányát 

(250 ezer Ft alatt egyszerűsí-

tett eljárás) 

IX. kerület: vissza nem térí-

tendő támogatás a költségek 

40-60%-ig (60% a kiemelt vá-

rosképi beruházás esetén) 

A támogatás maximuma: 

műemlék vagy helyi védett-

ségű lakóépület esetén 

500000 Ft + lakásonként 

100000 Ft; egyéb lakóházak 

esetén: 300 000 Ft + lakáson-

ként 70000 Ft. (2015) 

60 millió Ft - VII. kerület (2015) 

190 millió Ft (épületszerkezeti) 

+ 110 millió Ft (épületgépé-

szeti) keret – VI. kerület (2015) 

200 millió Ft - V. kerület (2015) 

500 millió Ft – VIII. kerület 

(2015) – ebben a zöldesítési 

keret is) 

Támogatott tevékenységek (jellemző bírálati sorrenddel): 

közterületet érintő közvetlen életveszélyt okozó leromlott műszaki állapot megszüntetését célzó 

felújítás (pl. erkély, stb.), 

közterületet nem érintő, telekhatáron belüli életveszélyes leromlott műszaki állapot megszünte-

tését célzó felújítás, 

az épület közösségi tereit veszélyeztető (pl. függőfolyosó, lépcsőház, stb.), 

külön tulajdoni hányadokat veszélyeztető munkák (pl. egy-egy tulajdoni hányadot érintő ve-

szélyes zárófödém, stb.), 

gáz alap és felszálló vezeték gázszivárgás kialakulását megelőző felújítása, cseréje,  
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tető közterületre néző felületei, 

tető belső udvarra néző felületei, 

utcai homlokzat felújítása, 

épületgépészeti felújítások, 

belső homlokzat, 

belső közösségi terek festése, javítása (kapualj, lépcsőház), 

egyéb. 

kifejezetten energiahatékony-

sági célú felújítási pályázat 

(VIII. kerület) 

vissza nem térítendő támoga-

tás lakásonként 500 ezer Ft / 

10 év (gyakorlatilag hiteltör-

lesztés fedezeteként használ-

ható összeg folyamatos, 10 

éven keresztüli folyósítással) 

2014-ben kiírt keret a VIII. ke-

rületben 

Támogatott tevékenységek (csak a történeti épületállomány szempontjából releváns beavat-

kozások felsorolásával): 

homlokzati végfalak hőszigetelése, 

az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének hőszigetelése (magastető esetén), 

az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti fö-

dém fűtetlen helyiséggel érintkezik. 

kémény-felújítási pályázatok 

(VII. kerület) 

(előzőbe integrálva vagy kü-

lön) 

visszatérítendő és vissza nem 

térítendő támogatás együtt, 

a beruházási költségek max. 

70%-áig  

maximális összeg 1 millió Ft 

/társasház támogatási összeg 

15 millió Ft – VII. kerület (2015) 

Növényesítési pályázati keret 

vissza nem térítendő támoga-

tás a beruházási költség max. 

70-90 %-áig, maximum 200-

250 ezer Ft /társasház (VII. ke-

rület) csak új zöldfelületre, 

max. a költségek 40%-ig vissza 

nem térítendő támogatással 

(V. kerület) 

VIII. és IX. kerület: , a támoga-

tás maximuma. 500 ezer Ft, 50 

%-os támogatási intenzitás 

mellett 

 

4 millió Ft - VII. kerületi (2015) 

4,4 millió Ft – VI. kerület (2014) 

15 millió Ft – V. kerület (2015) 

7 millió Ft – IX. kerület (2015) 

Forrás: kerületi önkormányzati honlapok 

Vannak továbbá – az energiahatékonysághoz kevésbé köthető – de az életminőség, 

biztonság szempontjából fontos pályázati keretek is, melyek csak bizonyos kerületek ese-

tében elérhetők (pl. kapufigyelő rendszer – VII. kerület). 

A magánszemélyeknek szóló leggyakoribb pályázati keret a nyílászárók cseréjét támo-

gatja. Az önkormányzatok elsődleges célja az épített környezet funkcióiból, használatá-

ból eredő káros környezeti hatások csillapítása, különösen a zajártalomra a homlokzati 
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ablakok utólagos hangszigetelésével. A pályázati kiírás másodlagos célja, hogy az abla-

kok hőszigetelő képességét növelje. Az építészeti karaktert igen eltérően értelmezik a pá-

lyázatok, sok helyen a karakter vélt megőrzése az eredeti érték teljes felszámolását jelenti. 

Az „eredetivel mindenben megegyező” kifejezés tartalma nincs pontosan meghatá-

rozva a pályázatokban.  

Konstrukciók jellege  jellemző kondíciók éves keret nagyságrendje 

Nyílászáró felújítás pályázat 

(VII. kerület) 

vissza nem térítendő támoga-

tás  

maximális összeg 300 ezer Ft 

/lakás 

25 millió Ft – VII. kerület (2015) 

Támogatott tevékenységek külső térrel érintkező ajtók, erkélyajtók, ablakok esetében: 

a belső oldali ablakszárny hő-, hangszigetelő üvegezése és hézagzárása,  

vagy az eredetivel mindenben megegyező új hő-, hangszigetelt szárny beépítése és hézag zá-

rása,  

vagy az eredetivel mindenben megegyező új nyílászáró elhelyezése. 

A támogatást elnyerő társasházakról és finanszírozásról közreadott listák alapján elmond-

ható, hogy az önkormányzatok nyújtotta támogatás kb. 4-5-szörös beruházási volument 

generál az épületállományban, mintegy 5-6 milliárd Ft értékben.   

FŐVÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK 

Budapest Főváros Önkormányzata elsősorban az épített értékek védelmét és a városkép 

minőségi javítását célzó beavatkozásokat tudja jelenleg támogatni.  

TÉR-KÖZ program 

A korábbi Városrehabilitációs Keret kb. 5 milliárd Ft-os fennmaradó összegére Budapest 

Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdetett a főváros közösségi tereinek fej-

lesztése, a közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs prog-

ramok megvalósításának támogatására. Pályázatot az egyes kerületi önkormányzatok 

nyújthattak be, projektgazdaként együttműködve a helyi magánszférával és civil szerve-

zetekkel. A keret nyertes projektjeinek megvalósítása részben már befejeződött vagy fo-

lyamatban van. A történeti városszövetet érintően is több kezdeményezés kapott támo-

gatást, ezek közül a legjelentősebbek: 

Komplex szemléletű városrehabilitációs pályázatok támogatása (struktúrájában ez ha-

sonlított leginkább a korábbi Városrehabilitációs Keret működésére, melynek egyik fontos 

hatása, hogy jelentős magántőkét is megmozgat a felújításban):  

 Palotanegyed kulturális megújítása az Európa Belváros II. program részeként: köz-

területek és 22 társasház homlokzatának, valamint udvarának felújítása összesen 

622 millió Ft-os költségvetéssel, melyből 318 millió Ft volt a fővárosi pályázati támo-

gatás, 122 millió Ft a kerületi önkormányzat önrésze, a felújításához a társasházak 

tulajdonosai további 182 millió Ft-tal járultak hozzá.  

Üres épület kulturális célú hasznosítása: 
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 Erzsébetvárosi Zsidó Helytörténeti Ház kialakítása a használaton kívüli, önkormány-

zati tulajdonban lévő ingatlanban (Csányi u. 5.) zsidó lakások és tematikus kiállí-

tások, interaktív és közösségi helyiségek kialakításával: 70 millió forintos kormány-

zati támogatás a Holokauszt Emlékév keretében, 79 millió Ft-os fővárosi támoga-

tás, kb. 500 millió Ft-os kerületi önrész. 

Belvárosi közterek megújítása: 

 Szervita tér közterületi megújítása a Rózsavölgyi Zeneműbolt műemléki lábazatá-

nak helyreállításával: a 800 millió Ft-os beruházáshoz 350 millió Ft fővárosi támo-

gatást kapott az önkormányzat. 

 Nyugati tér: az 509 millió Ft-os költségvetésből 299 millió Ft fővárosi támogatás, a 

fennmaradó részt az önkormányzat finanszírozta. 

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelyek keretében: 

- a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, ami 

így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol; 

- a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés 

alapján; 

- innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi 

terek jönnek létre; 

- a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti; 

- az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új kö-

zösségi terekkel bővül a városrész. 

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 

Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti öröksé-

gének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-

ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és 

épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásá-

nak elősegítésére 

2015. évi pénzügyi keret: 200 millió Ft 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozással. 

Támogatási intenzitás: a támogatás mértéke elérheti a kivitelezési költségek 80%-át is. A 

támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől. 

Támogatható munkák: a támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, ame-

lyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, 

állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették, tehát hang-

súlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása: 

 Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, 

mint 

 teljes homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, 

díszítései, 
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 különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megje-

lenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújí-

tása, 

 kapuzat, kerítés, előtető restaurálása. 

 Elsősorban közintézmények esetében ezen felül belsőépítészeti, iparművészeti, 

képzőművészeti, értékkel rendelkező részek, mint 

 kapualj, lépcsőház, belső közös terek, 

 udvar, 

 az épület részét képező berendezések, 

 kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon). 

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját, restaurálását 

hivatott támogatni. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó  

 Úgy vállalja a homlokzat teljes felújítását, hogy a felújítással egyidejűleg az örök-

ségvédelmi szempontoknak megfelelően eltávolít minden kültéri klímaegységet, 

parabolaantennát, egyéb épületgépészeti berendezést, az adott területre vo-

natkozó szabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordozót, és a nyílászárókat 

egységes megjelenésűvé alakítja át az eredeti állapotnak megfelelő megjelenés-

sel, anyaghasználattal (műanyag nyílászáró nem megengedett), szükség esetén 

korszerű műszaki paraméterekkel, a portálok esetében esetleg az eredetitől elté-

rően fémszerkezettel. 

 Ezzel együtt vállalja, hogy később sem helyez el az épület építészeti értékét za-

varó módon épületgépészeti berendezést a felújított homlokzaton. Aki ezt nem 

tartja be, a továbbiakban 10 évig kizárásra kerül az Építészeti Értékvédelmi Támo-

gatás pályázatából. 

 Közterületről látható, vagy közintézmény esetében látogatható épületrész felújí-

tásához kér támogatást. 

 Magántulajdonban lévő épület felújításához kér támogatást. 

 A megpályázott munka költségeiből minél nagyobb arányú önrészt vállal.  

Műemléki Keret 

A támogatás célja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukció-

jának, helyreállításának támogatása, a városképét meghatározó épített értékek meg-

mentése, azok felújítása, restaurálásának segítése: az épületek eredeti részeinek felújí-

tása, restaurálása, visszaállítása. 

2015. évi pénzügyi keret: 300 millió Ft. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozással. 

Támogatási intenzitás: a támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és 

azok minőségétől. 

Támogatható munkák: a 2015. évi fővárosi pályázati keret hangsúlyozottan támogatni 

kívánja a főútvonalak mentén lévő épületek földszinti sávjának rendbetételét. Ennek 

megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése; eredeti állapot szerinti 
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átalakítása; a reklámhordozók adott területre vonatkozó szabályok alapján, az örökség-

védelmi szempontoknak megfelelő kialakítása; az eredeti homlokzat-architektúra helyre-

állítása mind támogatható. 

A közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó épületrészek, mint a homlok-

zatok teljes helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései (szobor, relief, ma-

jolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas rács és 

korlát, öntöttvas és spiáter díszítmény, stb.), különleges építészeti értéket képviselő vagy 

az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása, ka-

puzat, kerítés, előtető restaurálása is. 

Közintézmények, egyházi épületek látogatható belső tereiben lévő iparművészeti, kép-

zőművészeti, belsőépítészeti értékek felújítása, restaurálása (kapualj, lépcsőház, udvar, 

belső közös terek) szintén támogatható. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó 

 Az alábbi főútvonalak mentén lévő egyes épületek teljes földszinti sávjának felújí-

tását vállalja a portálok, reklámhordozók és a homlokzat-architektúra együttes 

rendbetételével: 

- Margit körút, Szent István körút, Teréz körút, Erzsébet körút, József körút, Fe-

renc körút 

- Károly körút, Múzeum körút, Vámház körút 

- Bajcsy Zsilinszky út 

- Andrássy út 

- Szabad sajtó út, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út Kossuth Lajos utcától a 

Nagykörútig tartó szakasza 

- Baross utca Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza 

- Üllői út Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza 

- Bartók Béla út Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig tartó szakasza. 

 Ezzel együtt vállalja, hogy később sem helyez el az épület építészeti értékét za-

varó módon épületgépészeti berendezést a felújított homlokzaton. Aki ezt nem 

tartja be, a továbbiakban 10 évig kizárásra kerül a Műemléki Keret pályázatából. 

 Műemléki védettségű épület közterületről látható homlokzatának teljes felújításá-

hoz kér támogatást. 

 Műemléki védettségű közintézmények látogatható tereiben az épület részét ké-

pező belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek felújításához kér tá-

mogatást. 

 Magántulajdonban lévő épület felújításához kér támogatást. 

 A megpályázott munka költségeiből nagyobb arányú önrészt vállal. 

Környezetvédelmi Alap 

Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése érdekében a 12/2009. (III.13.) Főv. 

Kgy. rendeletnek megfelelően környezetvédelmi alapot működtet az önkormányzat. Az 

adott év pályázati kerete az éves költségvetésben kerül meghatározásra, jóváhagyásá-

ról és a pályázati feltételekről minden évben a Közgyűlés dönt. A támogatás mértéke a 

költségek maximum 75%-a. Az alap kiemelt támogatási célterületei a következők: 
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 a) a fővárosi lakosság közvetlen lakókörnyezetének és zöldterületeinek tisztasá-

gát, rendezettségét, rendszeres gondozását elősegítő akciók és programok tá-

mogatása; 

 b) környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás a fővárosban;  

 c) helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk 

helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók támogatása; 

 d) az avar és kerti zöld hulladék komposztálását elősegítő célzott programok, ak-

ciók támogatása. 

Kedvezményezettek: 

 A pályázaton részt vehet minden – a rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti – civil szer-

vezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felső-

oktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest 

közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet. 

A program kerete 2015-ben 32 millió Ft, míg 2014-ben 35 millió Ft volt.  

EGYÉB FORRÁSOK 

A társasházak szűkebb környezetének minőségi fejlesztése, rendezettebbé tétele érdek-

ében több nagyvállalat által támogatott kezdeményezés található. Ezek a pályázatok 

általában a mikroszintű beavatkozásokat ösztönzi, ezzel is támogatva a helyi közösségek 

megerősödését. Ezek a kezdeményezések elsősorban a vállalati felelősségvállalás (CSR) 

keretében valósulnak meg. A MOL Zöldövezeti programjának 2015 éves kerete már 15 

millió Ft, melyre fővárosi társasházak is pályázhatnak, illetve támogatható közösségi ker-

tek kialakítása is. Több éve fut az OTP társasház-felújítási pályázata is, ahol helyi lakókö-

zösségek pályázhatnak kisebb léptékű projektekkel. A programok megvalósításában, 

kezdeményezésében civil szervezetek és önkormányzatok is részt vesznek.  

 
 

A „Balkon aranya Pályázat” felhívása belső udvarok zöldítésére, illetve a MOL Zöldövezeti program 

által támogatott Dembinszky utca 33. számú társasház megújult belső udvara, közösségi 

eseménnyel; Fotó: http://www.molzoldovezet.hu/sikertortenetek/dembinszky-utca-33-tarsashaz-

lakokozossege 
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A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma támogatja a szakszerűen megku-

tatott, megtervezett, engedéllyel rendelkező helyreállításokat. Ezt közösségek, társashá-

zak, magánemberek számára nyújtott pályázati lehetőség. A pályázat 2016-ban újból 

meghirdetésre került, 200 millió Ft-os keretösszeggel, ahol egy pályázó maximálisan 13 

millió Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázhat, a költségek 50%-áig. A pályázat 

feltételei között szerepel az ingatlan közhiteles műemléki nyilvántartásban való szerep-

lése.  

HITELINTÉZETI TERMÉKEK 

A 2000-es évek elejétől a jelzálog alapú és kamattámogatott hitelek elterjedésével a la-

kóingatlanokhoz kapcsolódó hitelállomány elsősorban a lakások, ingatlanok vásárlására 

irányult, jóval kisebb mértékű volt a felújításra és korszerűsítésre felvett támogatott hitelek 

volumene. Az FHB lakóingatlanok és energiahatékonyság című 2013 évi elemzése rámu-

tat, hogy a támogatott hitelek visszaesésével és a devizahitelezés kiszorulásával 2011-ben 

a háztartások már több hitelt vettek fel felújításra, mint vásárlásra. 

 

Folyósított lakáscélú hitelek megoszlása cél szerint – KSH adatok feldolgozásával; Forrás: www.fhb.hu 

Az energiahatékonyságot javító felújításokra több állami támogatás is elérhető, amely a 

piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb feltételeket teremt a korszerűsítéshez. A Nemzet-

gazdasági Minisztérium tájékoztatója az alábbi tevékenységeket sorolja fel lakáskorsze-

rűsítésként: 

A lakás komfortfokozatának növelése céljából 

 víz-, csatorna-, elektromos-, gáz közmű bevezetése, illetve belső hálózatának ki-

építése, 

 fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, 

 központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiafor-

rások (pl. napenergia) alkalmazását is, 

 az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, 

 a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, 

 tető cseréje, felújítása, szigetelése, 

file:///C:/Users/bedocsb/AppData/Local/Temp/www.fhb.hu/Dokumentumtar/ContentLink/18_10_2015_BU.pdf
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 a korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a kor-

szerűsítés közvetlen költségeinek 20 %-áig. 

Ezen munkák elvégzését lakástakarékpénztárban történő takarékoskodás kiegészítésé-

vel, és felvehető hitelek kamattámogatásával segíti az állam. Mindkét csatorna elérhető 

magánszemélyek és társasházak számára is, de a feltételek különböznek. 

Lakástakarékpénztár magánszemélyek esetén 

A piacon jelenleg a legkedvezőbb korszerűsítésre használható konstrukció a Lakástaka-

rékpénztár. Az állam a befizetések után 30%-os, maximum évi 72 000 Ft összegű, vissza 

nem térítendő állami támogatást biztosít. Ez azt jelenti, hogy évente 240 ezer forintos 

megtakarítással optimalizálható a konstrukció. 4 és 10 év közötti megtakarítási időszakra 

jár az állami támogatás. A 20 ezer forintos havi megtakarítási összeg növelhető, ha egy 

házaspár mindkét tagja külön takarékoskodik.  

Például, az ERSTE Lakástakarék esetében (itt kalkulálható a pontosan 4 és pontosan 10 

éves futamidő), két lakástakarékban, kihasználva az évi 480 ezer forintos évi megtakarí-

tást, az alábbi összegek adódnak: 

 4 évre:  2x1.250.600  =   2.501.200 Ft 

 10 évre:  2x7.600.000  = 15.200.000 Ft 

Az EBKM-ek mindhárom piaci konstrukciónál7 0 és 1% közöttiek, és jellemzően akcióként 

elengedik a számlanyitási díjat. A honlapok megnevezik és felhívják a figyelmet az ener-

giatakarékossági korszerűsítésekre: nyílászáró-cserére, tetőcserére, szigetelésre. Az OTP 

kalkulátora tipikus összegeket is társít a korszerűsítési célokhoz. 

A lakástakarékok támogatott megtakarítási konstrukciója kombinálható hitellel is, ezt a 

szolgáltatást valamennyi pénzintézet kínálja. 

Lakáscélú hitelek magánszemélyek esetén 

A piacon lakáskorszerűsítésre kínált hitelek tipikusan lakáscélú jelzáloghitelek. A konstruk-

ciók a „fair banking” szabályozáshoz illeszkednek, kalkulátorokkal ismerhetőek meg. 

Egy, a lakástakarékokkal összevethető példa az FHB kínálatából az FHB Otthonteremtő 

hitel, amelyhez kapcsolódik állami kamattámogás. 4 éves hitel, 2,6 millió forintos hitelösz-

szeg mellett, egyéb kedvezmények nélkül 5,85 %-os induló kamattal és 8,47%-os THM-mel 

igényelhető, és a törlesztő részlet havi 60 882 Ft. 

A 10 éves futamidejű hiteleket a lakástakarékokkal nehezebb összevetni, mert korszerűsí-

tési cél esetén beleütközik a támogatható plafonba (Kamattámogatott kölcsön max. 10 

millió Ft, Támogatott lakáshitel max. 5 millió Ft). Ha ezeket nem tudja igénybe venni a 

hitelfelvevő, akkor több kalkulátor szerint is 160 ezer forint körüli törlesztőrészletre számíthat 

10 éves időtávon 15,2 millió forintos hitelösszegnél. 

A piacon elérhető hitelek a fedezet értékelésétől, az igénylő rendszeres jövedelmétől 

függően 1,5 %-os kamatkedvezményt is elérhetnek. 

                                                      

7 ERSTE Lakástakarék, OTP Lakástakarékpénztár, Fundamenta 
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A MagNet Bank 0,5 %-os „Tudatos kedvezményt” nyújt olyan hitel esetén, amelyet ener-

giahatékonysági korszerűsítésre fordít a felvevő. (Vásárlás esetén az A+ és az A besoro-

lású ingatlanok jelentenek kedvezményt.) 

Lakástakarékpénztár társasházak számára 

A konstrukció hasonló a magánszemélyek számára elérhető lakástakarékpénztári meg-

takarításokhoz, de az állami támogatás mértéke eltérő. A támogatás mértéke épületen-

ként a lakások számától függően a befizetések után 30%-os, maximum évi 324.000 forint. 

Például, egy 50 lakásos társasház havi 50 ezer forintos befizetéssel tudja a támogatási 

maximumot igénybe venni. Így négy éves takarékoskodással közel 3,2 millió forint korsze-

rűsítési forráshoz juthat a társasház. 

Lakások száma épületen-

ként  
Maximális havi megtakarí-

tási összegek  
Maximális éves állami tá-

mogatás  

2-4 30 000 Ft 108 000 Ft 

5-30 40 000 Ft 144 000 Ft 

31-60 50 000 Ft 180 000 Ft 

61-120 60 000 Ft 216 000 Ft 

121-180 70 000 Ft 252 000 Ft 

181-240 80 000 Ft 288 000 Ft 

240 feletti 90 000 Ft 324 000 Ft 

Hitel társasházak számára 

A társasházak számára kínált hitelek nem tipikusak a bankszektorban. Kalkulátorokban 

ritkán találhatóak, de még a bankok honlapjai is elvétve kínálják szolgáltatásaikat társas-

házaknak. Jellemzően lakástakarékpénztári megtakarításhoz kötve elérhetőek a hitelek, 

nagyjából 6 %-os THM-mel. 

Az előző példát folytatva, egy 50 lakásos társasház 4 éves megtakarítását 5 éves hitellel 

egészítheti ki az ERSTÉnél (Klasszik Hitel 4). A megtakarítási összeget 7,5 milliósra kiegészítve 

(azaz 4,3 millió forint hitelt felvéve) 5 éves futamidőre, 81 ezer forintos törlesztőrészlet adó-

dik havonta. 

10 éves takarékoskodás alatt egy ugyanekkora társasház 8,2 millió forintot spórol össze, 

amit a Klasszik Hitel 10-esben 5,63%-os THM-ű hitellel egészíthet ki. A bank honlapján sze-

replő példa szerint 20 milliós összegre és 12 éves törlesztési futamidőre ez a társasház egé-

sze számára 108 ezer forintos havi terhet jelent. 

ORSZÁGOS TÁMOGATÁSI PROGRAMOK 

Energiahatékonysági beavatkozások finanszírozásához az egyes években, a különböző 

épülettípusokra/beavatkozásokra kiírt pályázati kereteknek köszönhetően a támogatá-

sok elérhetővé válnak mind a lakosság, mind az intézmények, azaz a közszektor számára. 

A pénzügyi hátteret egyrészt az uniós operatív programok adják, másrészt az ún. Zöld 

Beruházási Rendszer.  
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Hazai finanszírozású programok 

A nemzetközi kibocsátás-kereskedelem keretében a nemzetgazdasági miniszter a Ma-

gyar Állam nevében kibocsátási jogosultságokat értékesíthet és vehet, továbbá kiotói 

egységek használhatók fel a Magyarország területén történt üvegházhatású gázkibocsá-

tások ellentételezésére. Az Éhvt. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 

11.) Korm. rendelet szabályozza a kiotói egységek értékesítésének feltételeit, részletsza-

bályait és a Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR) működését, valamint együttes 

végrehajtási projektek lebonyolítását. 

A ZBR-ből megvalósított programokat és a pályázatok adatait (költségek, megtakarított 

energia) a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia készítése során felhasználták. A NÉeS 

adatai alapján megállapítható, hogy a támogatások összvolumene a beruházások össz-

volumenének átlagosan több mint egyharmada.  

Az elmúlt évek konstrukciói elsősorban a paneles lakóépületek felújítását támogatta. 

2015. január 7-től elindult Otthon Melege Program keretében a társasházak energiaha-

tékonysági pályázata, mintegy 10 milliárd forintos támogatáskerettel, és 50%-os támoga-

tásintenzitással, melynek keretében 20 ezer lakás juthat 300-650 ezer forintos összeghez 

az alprogramnak köszönhetően. A kiírás a több mint 4, de legfeljebb 60 lakással rendel-

kező, 1945 után felhúzott épületek számára volt csak elérhető. Az NFM közleménye szerint 

ugyanakkor előkészítés alatt áll az ennél nagyobb lakásszámmal rendelkező házaknak 

szóló program is, valamint olyan, mely az 1945 előtti házakat célozza meg. 

A történeti épületállományban lévő lakások szintén nem indulhattak sem a 2012. évi, sem 

a 2014. évi Otthon Melege fűtéskorszerűsítési, valamint a homlokzati nyílászáró cserére 

vonatkozó 2014. évi pályázatán, erre csak a legfeljebb 4 lakásos épületben lévő lakások 

tulajdonosai voltuk jogosultak. 

A történeti épületállomány megújítása szempontjából releváns konstrukciók jellemzői a 

következők voltak: 

ZBR Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram (2009) 

A ZBR második programjaként 2009 decemberében indult el a ZBR Klímabarát Otthon 

Energiahatékonysági Alprogram, amely hagyományos lakóépületek klímavédelmi célú 

energiahatékonysági felújítását, az épülethez kötött megújuló energiaforrások alkalma-

zását, valamint új, energiatakarékos lakóépületek építését támogatta. A támogatott te-

vékenységek voltak: nyílászárók felújítása vagy cseréje; homlokzatok és födémek hőszi-

getelése; épületgépészeti rendszerek korszerűsítése és felújítása; a megújuló energiafel-

használás növelése (napkollektoros és napelemes rendszerek, biomassza kazánok, geo-

termikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása), a hagyományos energiahordozók meg-

újulókkal való helyettesítése, az épületek nyári hővédelmének javítása, valamint lodzsák 

beüvegezése, új, energiatakarékos lakóépületek építése.  

A konstrukcióra magánszemélyek és társasházak is pályázhattak. 

A program eredményeként 1547 lakás részesült támogatásban, összesen 1,6 milliárd Ft 

támogatási keretből.  

A fenti program kapcsán a szakértők megállapítása, hogy az épület értékvédelmétől 

függetlenül nem kezelhetők a fenti támogatott tevékenységek, az értékvédelmi szem-

pontok tudatosabb beépítésére van szükség a jövőben.  
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Új Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítása (2013) 

A pályázaton az 1971 előtt, hagyományos technológiával, égetett tégla falazattal ké-

szült, legalább 20 lakásos társasházak vehettek részt. A pályázat keretében utólagos fi-

nanszírozással volt elérhető a támogatás a lakások külső nyílászáróinak energia-megta-

karítást eredményező felújítása vagy cseréjére, az épületek nyári hővédelmének javítása 

árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, a homlokzatok és födémek hőszi-

getelésére, épületgépészeti felújításra, elektromos korszerűsítésre és a megújuló energia-

felhasználás növelésére (pl. napkollektor, hőszivattyú stb.) céljából. 

A támogatás mértéke és intenzitása az energetikai jellemzőket javító elemek komplexi-

tásának függvényében lakásonként maximum 750-900 ezer forint, illetve 50-60 százalék 

között változott, az egy társasház által igénybe vehető támogatás teljes összege nem 

haladhatta meg a 60 millió forintot. A beruházás megvalósításának költségén túl támo-

gatható voltak az energetikai szakértői, tervezői és szakhatósági díjak is a kivitelezési költ-

ségek maximum 7 százalékáig. 

A támogatási konstrukció kerete 800 millió Ft volt, a meghirdetést követő napon felfüg-

gesztésre került a beérkezett pályázatok nagy száma miatt. Összesen 36 társasház kapott 

támogatást országosan.  

UNIÓS FORRÁSOK  

Az Európai Unió évek óta kiemelten kezeli az energia-hatékonyság javítását célzó klíma-

védelmi intézkedéseket. Számos finanszírozási mechanizmust vezettek be annak érdeké-

ben, hogy az épületek – ezen belül a lakóépületek és intézmények által használt ingatla-

nok – energiahatékonyságát javító beruházások minél szélesebb körben megvalósulhas-

sanak. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, angolul European Regional Develop-

ment Fund, ERDF) 2007-2013 közötti időszakban csak nagyon korlátozottan tette lehetővé 

a lakóépületeket érintő beruházásokat, de 2010 végén született egy határozat, ami az 

energiahatékonyság javító és megújuló energiaforrások használatát elősegítő beruházá-

sok számára elérhetővé tette az ERFA támogatást az összes tagállamban a teljes keret-

összeg 4%-ig. Az ERFA forrás mindenféle épület energiahatékonyságot növelő beruházás-

típusára felhasználható volt és lehetőség volt arra is, hogy a rászoruló háztartások nem-

zetállami hatáskörben külön segítséget kapjanak lakóépületek fal, tető, ablakszigetelése, 

fűtő és melegvíz készítő berendezések cseréje, napelemek telepítése érdekében. 

 

A 2014-2020-as időszakra nézve a 2011-ben elfogadott keretek alapján az energiahaté-

konyság az ERFA egyik kiemelt célkitűzésévé vált. Az alap forrásainak 80%-a gazdaság-

fejlesztésre, innovációra és fenntarthatóságra fordítandó Az ERFA 4. sz. tematikus célkitű-

zése ezen belül meghatározza, hogy milyen arányban szükséges fenntarthatósági cé-

lokra fordítani az alap által biztosított forrásokat. Ez a fejlett régiókban minimum 20%, a 

konvergencia régiókban minimum 15%, míg a legfejletlenebb régiókban is minimum 10%.  

 

Ezen felül az Kohéziós Alap (amely korábban teljesen kizárta a lakásszektor finanszírozá-

sát) és az Európai Szociális Alap is közvetett módon hozzájárul a fenntarthatósági célok 
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teljesítéséhez. Ezek a források lehetőséget adnak a nagyobb lakásgazdálkodó szerveze-

teknek, hogy több éves, több forrásból finanszírozott korszerűsítési programokat indítsa-

nak el.8  

Operatív programok 2014-2020 

A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban a Környezeti és Energiahatékonysági Ope-

ratív Program (KEHOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

(VEKOP) keretében lesznek elérhetők uniós források a fővárosi épületek energiahaté-

konysági felújítására. 

VEKOP 5.2. intézkedés: Lakóépületek energetikai korszerűsítése, valamint távhő- és hőel-

látórendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásá-

nak növelése a Közép-magyarországi régióban 

Az intézkedés célja a korlátozottan rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatások 

kedvezményes pénzügyi eszközökkel történő kiegészítése, a piaci forrásokhoz nem, vagy 

nem megfelelő mértékben jutó célcsoportok finanszírozási lehetőségének megteremtése 

annak érdekében, hogy egy hosszú távú és fenntartható finanszírozási struktúra legyen 

elérhető az energiahatékonyság növelését és a megújuló energia hasznosítását célzó 

beruházások széleskörű ösztönzéséhez. 

 bázisérték (bázisév) célérték (év) 

A megújuló energiaforrásból előállított ener-

giamennyiség a teljes bruttó energia-fo-

gyasztáson belül 

61,7177 PJ/év 

(2012) 

82,57 

PJ 

(2023) 

Primer energia felhasználás 
1 34978 PJ/év 

(2020) 

1 335,41 PJ 

(2023) 

Eredmény indikátorok OP szinten; Forrás: VEKOP (Európai Bizottság által elfogadott verzió) 

A felhasználás szervezeti háttere kiemeli a pénzügyi eszközök alkalmazásának jogszabályi 

hátterét (az 1303/2013/EU rendelet 37. cikk 2. pontja szerinti, mindenkori ex ante értékelés, 

azaz: gap elemzés által meghatározott eszközök). 

Az eszközök szükség szerint kombinálhatóak a KEHOP 5. prioritás 2. és 3. intézkedés vissza 

nem térítendő forrásaival. Előzetesen kizárólag a KEHOP 5. prioritás 2. és 3. intézkedés 

vissza nem térítendő forrásaival kombinált felhasználásuk tervezett kedvezményes hitel-, 

és garanciaprogram formájában, amelyekhez szükség esetén kamattámogatás is kap-

csolódhat. 

 

 

                                                      

8 Ahol külön nem jelöltük a fejezet forrása: L. Gee: Exemplary Financing Models From Accross the Euro-

pean Union, Financing Near Zero Energy Housing Projects, CECODHAS, The National Housing Foun-

dation, é.n. 
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Kiválasztási kritériumok: 

 Az operatív program különös hangsúlyt fektet azon fejlesztések támogatására, 

amelyekkel költséghatékony módon, egységnyi költségből a legnagyobb ener-

gia-megtakarítás érhető el a végső energiafogyasztáson belül, és amelyek egy-

ségnyi költségből a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését érik 

el. Ezzel a leghatékonyabb módon segítik elő a dekarbonizációs törekvések, va-

lamint az EU 2020 stratégia klíma és energia céljainak megvalósulását, illetve az 

operatív program előrehaladását. 

 Az épületenergetika területén az egyes támogatandó műveletek kiválasztása a 

Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában meghatározott irányvonalakhoz igazo-

dik. Ennek során javasolt a kombinált, megújuló energiaforrásokat alkalmazó és 

energiahatékonysági fejlesztéseket egyaránt vegyítő beruházásokra hangsúlyt 

fektetni. 

 A költséghatékonyság elve az energiahatékonysági fejlesztések támogatása so-

rán is kiemelt szempontként jelenik meg. Alapvető követelmény, hogy az épüle-

ten végzett beavatkozásnak meg kell felelnie a 2010/31/EK irányelv szerinti költség 

optimum minimumkövetelményeinek. A projektek kiválasztása során azonban 

előtérbe kell helyezni azon fejlesztéseket, amelyek a költségoptimalizált követel-

ményszintet meghaladó energia-megtakarítást kívánnak elérni. Épületenergeti-

kai fejlesztések esetén a támogatási kérelemnek megítéléséhez tartalmaznia 

szükséges az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 

30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítványra van szükség, előse-

gítve ezzel az energiahatékonyságot. 

Kedvezményezettek: 

 Közjogi és magánjogi szervezetek esetében (végső kedvezményezett a lakos-

ság), ahol támogatásközvetítő kiválasztására kerül sor, kiemelt eljárásrend terve-

zett. 

Rendelkezésre álló forrás nagyságrendje (EU beavatkozási kategóriákra megadott ösz-

szegek alapján): kb. 8 milliárd Ft (prioritás kerete: 33 milliárd Ft). 

VEKOP 6.2. intézkedés: A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

Az intézkedés célja a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyez-

tetett településrészeken élő lakosság életminőségének javítása, és a terület további le-

romlásának/leszakadásának megakadályozása. Ennek elérése érdekében az intézkedés 

olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak meg-

jelenni a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, kö-

zösségi és szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szol-

gáló elemek.  

Az intézkedés keretében többek között az alábbi tevékenységek megvalósítása támo-

gatható:  

 a lakhatási körülmények javítása társasházak (illetve lakásszövetkezeti lakóépü-

letek) közös tulajdonú részeinek felújítása, illetve szociális bérlakások felújítása, 

komfortfokozatának emelése által.  
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A szociális településrehabilitációs programok alapvetően három típusú akcióterületre irá-

nyulnak:  

 Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak megelőzése, hogy a la-

kótelepek a későbbi gettósodás színhelyeivé váljanak.  

 Települési szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összeté-

telű, leszakadással veszélyeztetett településrészek, ahol a cél a további szegre-

gációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának eme-

lése.  

 Települési szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült (telepek, koló-

niák), jellemzően hagyományos építésű leszakadó településrészek, ahol margina-

lizált közösségek élnek és cél a periférikus élethelyzetek, az illegális lakhatás és a 

veszélyes lakókörülmények felszámolása, az ott élők integrálása, mobilizációja a 

település integrált környezetébe. 

 célérték (év) 

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereske-

delmi épületek 

910 m2 

(2023) 

Helyreállított lakóegységek városi területeken 
400 lakóegység 

(2023) 

Output indikátorok OP szinten; Forrás: KEHOP (Európai Bizottság által elfogadott verzió) 

Kedvezményezettek: 

 Helyi, nemzetiségi önkormányzatok, szociális és kulturális intézmények, civil szerve-

zetek, egyházi jogi személyek, társasházak, vállalkozások. 

Kiválasztás fenntarthatósági szempontjai:  

 A kiválasztás fontos (horizontális) alapelve a fenntarthatóság, amely figyelembe 

veszi az erőforrás-hatékonyságot, az alacsony károsanyag-kibocsátást és környe-

zetterhelést, a környezettudatosságot (pl. a fejlesztésekben az energiahatékony-

sági szempontok érvényesítése, a kedvezőbb környezeti kibocsátásokkal járó 

megoldások előnyben részesítése, a megújuló energia alkalmazásának, mint kö-

telezően előírt elemnek legalább a megfontolása minden új építmény létesítésé-

vel járó projekt esetében). A fenntarthatósági szempontokat, az ahhoz való hoz-

zájárulást a projekt teljes folyamatában kiemelt szempontként vizsgálni kell. 

Végrehajtás:  

 Az intézkedés keretében Budapest Főváros Önkormányzata (mint jogszabályban 

meghatározott területi szereplők stratégiai tervezési dokumentumaihoz és integ-

rált területi programjaihoz (ITP) illeszkedő projektek Területi Kiválasztási Kritérium 

Rendszerben (TKKR), tématerületekhez kapcsolódó és térség-specifikus szempon-

tok alapján kerülnek kiválasztásra, az ERFA rendeletben rögzített alapelveknek 

megfelelően. 
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Rendelkezésre álló forrás nagyságrendje: 18 milliárd Ft. 

KEHOP 5.2. intézkedés: Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energia-

források alkalmazásának kombinálásával 

Cél: az intézkedés keretében a lakóépületek, a központi költségvetési szervek, valamint 

a fejlettebb régióban az önkormányzatok tulajdonában álló középületek, továbbá az 

állami közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek épületeinek energiahatékonysági és 

megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítése. Budapest esetében to-

vábbá az önkormányzatok részére lehetőség nyílik az egyes, közszolgáltatást ellátó intéz-

mények által használt önkormányzati tulajdonú épületek energetikai szempontú felújítá-

sára és megújuló energia alkalmazására, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő, 

lakófunkciót betöltő épületek energiahatékonyság növelő beruházásainak, továbbá a 

megújuló energiát előállító és használó rendszerek elterjedésének támogatására. 

A támogatható tevékenységek magukban foglalják az épületek hőtechnikai adottsága-

inak javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló energiaforrások alkalmazását 

(elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasz-

nosítása, hőszivattyú alkalmazása), az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-

rendszereinek korszerűsítését, illetve az épületeken belül az épületek energiafelhasználá-

sának csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítését (karbantartási típusú be-

ruházások nem megengedettek).  

Az épületenergetikai programokon belül a közszféra részére az energiahatékonyság nö-

velését a konkrét beruházások mellett fontos azoknak a „soft” típusú energiagazdálko-

dási eszközök elterjesztésének ösztönzés, amelyek az energiafelhasználás nyomon köve-

tésével (monitoringjával), folyamatos szabályozásával csökkentik az energiafogyasztást. 

Az intézkedésen belül a támogatható tevékenységek köre magában foglalja műszaki, 

technológiai eszközök (mérő- és szabályozó berendezések) beszerzését, valamint az ezek 

alkalmazásához szükséges oktatást, képzést, betanítást és a környezeti minőségbiztosí-

tást. A nemzetközi tapasztalatok alapján az energiamenedzsment rendszerek alkalma-

zásával akár 10-15%-os energia-megtakarítást is realizálni lehet a kiválasztott középüle-

tekben. 

A 2014-2020-as időszakban az intézkedés keretében a projektek előkészítése is támogat-

ható, ezzel hozzájárulva az eredményes projekt megvalósításhoz és a rendelkezésre álló 

európai uniós források hatékony felhasználásához. Ennek során a támogatandó művele-

tek kiterjednek a műszaki, tervezési, pályázati dokumentációk elkészítésére, gazdasági és 

környezeti hatásvizsgálatok összeállítására, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsí-

tásáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány ké-

szítésére, valamint az engedélyeztetéssel kapcsolatos eljárások elvégzésére. 

Kedvezményezettek: 

 közjogi vagy magánjogi szervezetek (végső kedvezményezett a lakosság), köz-

ponti költségvetési szervek, állami közfeladatot ellátó nonprofit szektor (kivéve ön-

kormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, fejlet-

tebb régióban lévő helyi önkormányzatok, fejlettebb régióban lévő helyi önkor-

mányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok. 

 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Gazdasági háttérvizsgálat és javaslatok 

 

74 

A Kormány álláspontja szerint a KEHOP vissza nem térítendő forrásai magántulajdonban 

lévő lakások, társasházak esetében nem lesz elérhető, a keret forrásait az önkormányza-

tok, állami szervezetek, non-profit civil szervezetek és egyházi szervezetik vehetik majd 

igénybe. 

KEHOP 5.4. intézkedés: Szemléletformálási programok 

A tudatos és fenntartható energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és 

a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése érdekében széles körű energia- és 

klímatudatos szemlélet kialakítását célzó programok és szemléletformálási programok tá-

mogatása. 

Az intézkedés leírása nem tartalmazza az örökségvédelem, értékvédelem energia és 

klíma szempontokkal való együttes, komplex szemléletű kezelését.  
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2.6. FINANSZÍROZÁSI ESETTANULMÁNYOK 

Az Európai Beruházási Bank (EIB) mintegy 85 milliárd eurót biztosít évente energiahaté-

konyság növelő beruházások finanszírozására. Az ELENA program keretében (European 

Local Energy Assistance Facility – Európai Helyi Energetikai Támogatási Eszköz) elsősorban 

a régiók és városok szintjén a projektek előkészítésének és lebonyolításának megtervezé-

séhez nyújt pénzügyi támogatást. Az ELENA programot az Intelligens Energia európai 

uniós program támogatja, a támogatási intenzitás 90%-os. A program célja, hogy olyan 

beruházási tervek szülessenek, amelyek lehetővé teszik a hitelekből, így többek között az 

EIB által nyújtott hitelekből történő finanszírozás igénybevételét épületek energiahaté-

konyság növelő területi programjainak végrehajtására. 

 

A 2011-ben elfogadott energiahatékonysági direktíva nyomán a tagállamoknak 2014-ig 

volt kötelező elfogadni nemzeti stratégiáikat és bevezetni az energiahatékonysági elvá-

rásokra vonatkozó szabályozást. Ennek nyomán van mód különféle finanszírozási mecha-

nizmusok kialakítására, amely tartalmazhat épületfelújítási közvetlen vagy közvetett tá-

mogatási formákat, lehetőséget teremtve hogy a tagállamok saját energiahatékonysági 

alapot hozzanak létre. A jelenlegi finanszírozási lehetőségek meglehetősen változatos ké-

pet mutatnak, de alapjában négy főbb csoportra oszthatók: 

 támogatott hitelek: jellemzően állami forrásokat jelent a kereskedelmi bankok szá-

mára, akik ennek fejében a piaci kamatszint alatt helyezik ki a felújítási célú hitelter-

mékeiket, és/vagy nagyvonalú halasztott fizetési kondíciót adnak a törlesztésre; 

 megtakarításokból történő finanszírozás („pay as you save”, „PAYS”): legtöbbször a 

támogatott hitelkonstrukcióhoz kapcsolt finanszírozási forma, amely során a tulajdo-

nos, vagy egy harmadik fél végzi el a retrofit beruházást, amelyet a kedvezményezett 

a közműdíjakkal együtt fizet ki, a „megtakarítása” terhére; 

 hitelgarancia programok: elsősorban a kereskedelmi bankok hitelkihelyezését támo-

gató eszköz, amely a felújítások célcsoportjának kockázati besorolását csökkentve, 

attraktívabbá teszi az ilyen jellegű beruházások finanszírozását mind a hitelezők, mind 

a hitelfelvevők körében; 

 ESCO konstrukció: az energiahatékonysági beruházás és szolgáltatás egyfajta kiszer-

vezése, amely szintén a megtakarításokból finanszírozza a szükséges beruházást egy 

szolgáltató közreműködésével. Ez lehet az energiaszolgáltató, vagy harmadik fél, aki 

a felhasználókkal az elvárt teljesítményre vonatkozó szolgáltatási szerződést köt. Leg-

többször maga is hitel igénybevételével megvalósítja az energia hatékonyság növelő 

beruházást (akár az energiatermelés, energiahordozó közeg szállítása vonatkozásá-

ban, akár a végfelhasználási ponton lévő berendezések, vagy az épület retrofit fel-

újítását) és hosszú távon szolgáltat. 

  



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Gazdasági háttérvizsgálat és javaslatok 

 

76 

2.6.1. ESETTANULMÁNYOK A FORRÁSOK VOLUMENÉNEK BŐVÍTÉSÉRE, FI-

NANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓKRA 

JESSICA – VÁROSFEJLESZTÉSI ALAPOK9 

Az angol Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas kifejezésből al-

kotott betűszó a fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai 

kezdeményezést jelöli. A kezdeményezést az Európai Bizottság és az Európai Beruházási 

Bank (EBB) együtt hívta életre és alakítja, de együttműködő partnerként részt vesz benne 

az Európai Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) is.  

A tagországok előtt megnyílt a lehetőség, hogy az általuk igénybe vehető (az ún. struk-

turális alapokból, 2014 után strukturális és beruházási alapokból lehívható) uniós támoga-

tások egy részét megtérülő befektetésként olyan beruházásokra fordítsák, amelyek fenn-

tartható városi fejlődést előmozdító integrált fejlesztési terv részeként valósulnak meg. A 

tőkejuttatás, hitel, illetve garancia formájában megjelenő befektetésekből a projektek 

ún. városfejlesztési alapok, illetve szükség esetén holdingalapok közvetítésével részesül-

hetnek. 

A JESSICA-forrásokból olyan városfejlesztési alap (angol rövidítéssel: UDF, magyarul to-

vábbiakban VFA) részesülhet, amely – egyéb feltételek teljesítése mellett – szakmailag 

kompetens és független vezetéssel, átfogó üzleti tervvel, a jogosult beruházások felválla-

lásához szükséges anyagiakkal és szilárd pénzügyi háttérrel rendelkezik. Bár a társasági 

formára nincs megkötés, a városfejlesztési alap önálló jogi személyként is működhet, 

vagy „független finanszírozási egységként” is létrehozható egy már működő pénzintéze-

ten belül. Ez utóbbi esetben a JESSICA-forrásokat külön számviteli rendszerben, a pénzin-

tézet más eszközeitől elkülönítve kell nyilvántartani. Városfejlesztési alap országos, regio-

nális, helyi vagy városi szinten egyaránt alapítható integrált városfejlesztési terv vagy ter-

vezett beruházás keretében, illetve befektetői igényre válaszul. 

 

A JESSICA program forrásai 

                                                      

9 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/jessica.htm  

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/jessica.htm
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A JESSICA-kezdeményezés keretében elszámolható beruházási költségek tekintetében 

ugyanazok a jogosultsági feltételek érvényesek, mint a strukturális alapokból lehívható 

támogatásoknál, bár ebben az esetben egyes tagországi megkötéseket is figyelembe 

kell venni. Bár a vonatkozó rendelkezésekben felsorolt nem elszámolható kiadási tételek 

ebben az esetben sem jogosultak támogatásra, a JESSICA – a jogosultsági szabályok szi-

gorú betartása mellett – rugalmasabb projektkezelést s megvalósítást tesz lehetővé, fel-

téve, hogy a támogatandó beruházás a „fenntartható városi fejlődést szem előtt tartó 

integrált fejlesztési terv” elemeként jelenik meg. Így az előírások alapján egyébként nem 

elszámolható egyes kiadási tételek például egy nagyobb, több ágazatra is kiterjedő vá-

rosfejlesztési projekt keretében már támogathatók, feltéve, hogy elegendő egyéb állami 

vagy magán forrás áll rendelkezésre a nem elszámolható elemek finanszírozására.  

A JESSICA forrásaiból leginkább az alábbi területeken megvalósuló beruházások támo-

gathatók: 

 városi infrastruktúra-fejlesztések, közlekedési, víz- és szennyvízközmű-, energetikai, 

stb. beruházások; 

 fenntartható hasznosítását célzó beruházások; 

 szennyezett területek, rozsdazónák megtisztítása és a szennyezések felszámolása; 

 a kutatási és fejlesztési ágazatban tevékenykedő vállalkozások irodai szükségle-

teit kielégítő beruházások; 

 technológiai és egyéb speciális létesítmények létrehozása; 

A JESSICA program során létrejövő városfejlesztési alapok fenntarthatóságát az biztosítja, 

hogy ezekbe a beruházások révén keletkező hasznokat újra befektetik, ezáltal fenntart-

ható finanszírozási bázist teremtve a városfejlesztés számára. Az alapokból biztosított tá-

mogatás tehát visszatérítendő. Kifejezetten energiahatékonyság növelésre is létrehoz-

ható ilyen városfejlesztési alap. Fontos eleme a programnak, hogy az érintett területeken 

katalizálja a piaci működést is, újabb addicionális források bevonását lehetővé téve a 

területtel kapcsolatos megújítási célok elérése érdekében. 

Litvánia – JESSICA holding alap 

Finanszírozó partnerek: ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap), Pénzügyminisztérium, 

Környezetvédelmi Minisztérium, EIB (Európai Beruházási Bank). 

A 2009-ben alapított program az európai forráson túl közel 50%-ban nemzeti költségvetési 

forrást is mozgósít. A célcsoport az 1993 előtt épült társasházak, amelyek energiahaté-

konyság növelő beruházásait hosszú távú fix. 3% kamatozású hitellel támogatja. 2020-ig 

24.000 lakás felújítását szeretnék elérni, az elvárt energiamegtakarítás 50% (125 MWh/év, 

összesen mintegy 3TWh). A hiteleket helyi bankokon keresztül folyósítják.  

A litván energiahatékonyság növelő beruházásokat finanszírozó JESSICA holding alap az 

egyik első nagyszabású ilyen céllal létrehozott pénzügyi eszköz volt. 

Észtország – megtérülő alap az energiahatékonyságot fokozó beruházások támogatá-

sára a lakásszektorban 

Finanszírozó partnerek: ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap), CEB (Európa Tanács Fej-

lesztési Bankja), KredEx (speciális észt pénzintézet). 
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A 2001 óta működő finanszírozási rendszerben három fő területre koncentrálnak:  

 társasházak felújításának támogatása;  

 társasházak energetikai auditja és energiahatékonyság növelő beruházások elő-

készítése (műszaki-építészeti tervezés) támogatása; 

 hosszú lejáratú garantált kölcsönök biztosítása ezen beruházások megvalósításá-

hoz (elsősorban homlokzat és tetőszigetelés valamint fűtési rendszerek korszerűsí-

tése). 

A program célja a lakóépületek energiafelhasználásának csökkentése, legalább 20%-os 

energiamegtakarítás elérése a KredEx által folyósított támogatott hitelek segítségével. A 

hitelek elérhetőségét nulla százalékos hitelkamat és további külső finanszírozás kombiná-

ciója biztosította. A 2009-től indult program során az első tíz évben fix kamatozású legfel-

jebb 20 éves futamidejű hiteleket biztosítottak többlakásos lakóépületek energiahaté-

konyság javító beruházásainak finanszírozására. A kamat mértéke 3,7 – 4,2%. 2010-ig 10,2 

millió EUR értékben kerültek kihelyezésre a támogatott hitelek, az elért megtakarítás 33%-

os volt. A programban 122 épület vett rész a felújítások átlagos költségvetése 76.600 EUR 

volt. 

A rendszerrel szembeni kezdeti bizalmatlanságot a KredEx erős marketingkampánnyal 

próbálta meg leküzdeni. A széleskörű energiahatékonyságot népszerűsítő médiakampá-

nyok mellett számos tréninget, képzést tartottak, együttműködve a bankszektorral és ön-

kormányzatokkal. A program iránt annyira megnövekedett az érdeklődés, hogy a követ-

kező években ki tudták meríteni az előirányzott kereteket. 2009-2011 között mintegy 15 

ezer lakás megújulásához járult hozzá a rendszer. A program gyakorlatilag önfinanszírozó, 

a visszafizetések képezik a további kihelyezések alapját. A finanszírozás bővítése érdeké-

ben állami és EBRD források pótlólagos bevonására is sor került. A rendszerhez kapcso-

lódva egyes önkormányzatok hasonló elven további kiegészítő támogatást és hitelt nyúj-

tanak társasházak számára. 

 

KredEx Visszaforgatható Alap 

Észtországban a strukturális alapok és a CEB hitelének kombinációjával hoztak létre lakó-

épület-felújítási alapot. Miközben a gazdasági válság miatt növekedett a munkanélküli-

ség és csökkent a hitelek iránti kereslet. Az építőipari kapacitások kihasználatlansága kö-

vetkeztében a kivitelezők a felújítási szegmens felé fordultak, miközben a kivitelezési árak 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Gazdasági háttérvizsgálat és javaslatok 

 

79 

csökkentek. A KredEx hitel és exportgarancia alapot 2001-ben a gazdasági tárca alapí-

totta az észt vállalatok finanszírozásának támogatása, az exportfinanszírozási kockázatok 

csökkentése és az energiahatékonysági beruházások támogatása céljából. A támoga-

tott hitel feltétele az energia audit elvégzése és a beruházástól elvárt megtakarítás előre 

becslése. A többlakásos társasházak a hitel mellett a beruházás 15-35% mértékében köz-

vetlen támogatást is kaphatnak (ami gyakorlatilag a hitelhez szükséges önrészt váltja ki). 

KÖZVETLEN TÁMOGATÁS ÉS GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK 

A támogatások biztosításának legitimációját az adja, hogy tisztán piaci alapon az elvárt 

célkitűzéshez nincs meg a megfelelő ösztönző, ezért az állam közvetlen beavatkozására 

van szükség. Az épületek nagyléptékű energetikai felújítási programjainak jellemzően ré-

sze valamilyen támogatás. A támogatások mellett szól, hogy közvetlenül áthidalják a fi-

nanszírozási hiányt, ugyanakkor hatásuk nem tartós és megjelenik a „potyautas szind-

róma” is (olyanok is igénybe veszik a támogatást, akik egyébként saját erőből is meg 

tudnák valósítani a beruházást). 

Dánia – nyugdíjasok energiahatékonyság növelő lakáscélú beruházásainak támogatása 

Finanszírozó: Dán Energiaügynökség 

A célcsoport a fűtési kiadásai fedezéséhez már eleve lakhatási támogatásban részesülő 

nyugdíjas háztartások voltak, akik az energiafelhasználást mérsékelő beruházásra kap-

hattak támogatást. A támogatás mértéke maximum a beruházás mértékének 50%-a 

volt. Az 1993-2003 között futó programban egy háztartás akár többször is pályázhatott, 

azonban az egy lakásra jutó támogatás mértéke nem haladhatta meg a 3.334 EUR-t. Az 

elvégzett beruházások révén a közvetlen CO2 kibocsátás 170.000 kt-val csökkent, a meg-

takarítás (elektromos és tüzelőanyag) 2400 TJ volt (2010-es adatok). A lakások komfortja 

is javult a kedvező környezeti hatáson felül.  

A pénzügyi ösztönzők elsősorban adókedvezmény, vagy mentesség biztosításával támo-

gatják az energiahatékonyság növelő beruházásokat. Ennek megfelelően rugalmas esz-

közök és alapvetően a piaci mechanizmus segítségével kívánják a beruházásokat előse-

gíteni (kereslet-élénkítés). Sok tekintetben kevésbé áttekinthető és jellemzően a pénzügy-

minisztériumok ellenzik az ilyen jellegű kedvezményezést. 

Olaszország – háztartások energiahatékonyságot fokozó beruházásainak támogatása 

Finanszírozó partnerek: Gazdasági- és Pénzügyminisztérium, Gazdaságfejlesztési Miniszté-

rium, Energiaügynökség (Unitá Technica Effizienza Energetica). 

A magánszemélyek és cégek által igénybe vehető adókedvezmény mértéke a teljes 

energiahatékonysági beruházás 55%-a, amelyet 5 év alatt egyenlő részletekben lehet 

érvényesíteni. A kedvezmény igénybevételéhez a beruházásnak a teljes épület energe-

tikai felújítását, vagy a fűtési rendszer korszerűsítését, napkollektorok telepítését, az abla-

kok cseréjét, illetve tömör homlokzati felületek hőszigetelését kellett tartalmaznia, előze-

tesen rögzített energia megtakarítási mérték elérése érdekében. A 2007-ben indult prog-

ram legjobb évében közel 250.000 beruházást valósítottak meg, az éves energiamegta-

karítás csúcsa 1,961 GWh/év volt és közel 3.500 m EUR értékben valósultak meg beruhá-

zások. 
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KEDVEZMÉNYES HITELEK 

A kedvezményes hitelkonstrukciók célja egyes specifikus beruházás-típusok iránti kereslet 

növelése. Jellemzően állami-magán (public-private) együttműködés keretében az állam 

biztosít kedvező kondíciókkal forrást a (magán) kereskedelmi bankszektornak, akik ezáltal 

a piacinál kedvezőbb feltételekkel tudnak finanszírozást folyósítani a kormányzat által 

meghatározott céloknak megfelelő projekteknek. A kondíció kereslet-élénkítő és piacori-

entáló hatású, azonban a kedvezményes hitel sok esetben nem elégséges önmagában 

a célok eléréséhez. 

Németország – CO2 kibocsátás-csökkentő és energiahatékonyság növelő beruházások 

támogatása (építés és felújítás) 

Finanszírozó partnerek: Német állam és KfW (speciális pénzintézet). 

Az 1983 előtt épült lakóépületek átfogó felújítását célzó program kedvezményezettjei a 

családi ház tulajdonosok, a két, vagy többlakásos lakóházak tulajdonosai, társasházak, 

bérház-kezelő társaságok. A program a teljes körű energetikai célú felújítás mellett az 

egyedi beruházásokat is támogatja a meglévő épületekben, de igénybe vehető új épí-

téshez is, amennyiben a jogszabályban rögzített energiahatékonysági normákat megha-

ladó teljesítményt garantál az építtető. 

A program a német energiahatékonysági előírásokat meghaladó önkéntesen vállalt és 

megvalósított beruházásokat támogatja, elsősorban alacsony kamatozású hitelek révén. 

A kedvező kamatfeltételeket állami hitelgarancia biztosítja. Továbbá évről évre a költ-

ségvetésben változó mértékben biztosított állami támogatás is igénybe vehető. A támo-

gatás mértéke a beruházás jellegétől függően 4000 – 15.000 euró, a kedvező kamato-

zású hitel összege elérheti a 75.000 eurót, míg energiahatékony új építés esetén ennek 

maximuma 50.000 euró.  

Ez a rendszer kisebb módosításokkal az elmúlt 30 év során elérhető volt Németországban. 

A KwF konstrukcióban közel három millió épület megújítása történt, ami valamivel több, 

mint a német lakóépületállomány 5%-a. Az, hogy a kedvezmények ellenére nem értek 

el nagyobb hatást, azt mutatja, hogy a felújítás meglehetősen költséges. Az éves keretet 

minden esetben felhasználták, de nem készült arra nézve semmilyen vizsgálat, hogy mi-

lyen feltételekkel milyen további igények lennének. Az idézett tanulmány ezzel kapcso-

latban megjegyzi, hogy az ÁFA mérték csökkentése lehetne egy olyan általános rendel-

kezés, ami az energetikai célú beruházások tekintetében döntő lenne. 

2011-ben a KfW Energiahatékony építési és Felújítási Programjának eredményei: 133 ezer 

lakás kapott támogatott hitelt, (2,8 milliárd euró értékben) – ebből 48 ezer kapott vissza 

nem térítendő támogatást is (51, 5 millió euró). Ennek következtében mintegy 3,9 milliárd 

eurós beruházási volumen valósult meg, kb. 52 ezer munkahelyet hozva létre, illetve fenn-

tartva (ez 1,3 millió euró személyi jövedelemadóból származó bevételt jelentett a költség-

vetés számára). 

„Többet kevesebbel” Garancia alap (Hollandia) 

A 2008 óta működő rendszer lényege, hogy a kedvezményezett háztartás számára minél 

kényelmesebben tegye elérhetővé az energiahatékonyságot javító beruházások elvég-

zését. Segít az energetikai audit elvégzésében és a vállalt beruházások függvényében 

egyéni kedvezményezettek számára akár 1000 eurós támogatást is nyújt, illetve max. 
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1,5% kamattal 15 éves futamidőre biztosít hitelt napelemek és hőcserélők telepítése ese-

tén. 2013-ban kísérletként lakástulajdonosok és bérlők számára egyaránt lehetővé tették, 

hogy a 21% ÁFA helyett kedvezményesen 6% ÁFA megfizetésével vásárolhassanak hom-

lokzati hőszigetelő anyagokat. A fenntarthatósági hitelkonstrukció a bentlakó tulajdono-

sok számára érhető el. 3% kamat mellett 2500 – 7000 euró összegű hitelfelvételt tesz lehe-

tővé 10 éves futamidőre. A rendszer célja, hogy közel 30%-os energiamegtakarítást érjen 

el 3,2 millió lakás esetében 2020-ig. 

MEGTAKARÍTÁS ALAPÚ KONSTRUKCIÓK 

Bielefeld KLIMABONUS, Németország 

Az 320 ezres lélekszámú észak-nyugat németországi település épületállományának (156 

ezer épület) 90%-a 1990 előtt épült, jellemzően rosszul hőszigetelt homlokzatokkal és tető-

szerkezettel. Ehhez társul, hogy a fűtési és melegvíz készítő berendezések és rendszerek is 

jóval rosszabb hatékonyságúak, mint a ma használatos korszerű berendezések.  

A Klimabonus rendszer bevezetésének célja a klímaváltozás elleni küzdelem mellett az 

volt, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévő bérlők ne kerüljenek lehetetlen helyzetbe, 

ugyanis az energiahatékonysági beruházások nyomán egyes háztartások akár havi 

négyzetméterenkénti 3 euró plusz lakásbérleti díjjal szembesültek, ami gyakorlatilag elle-

hetetlenítette lakhatásukat.  

A program során az elvégzett beruházások ellenértéke az elért megtakarításokból finan-

szírozódik (a bérleti díjaknak a közüzemi díjmegtakarítással történő megemelésével). A 

megtakarításokat validálják (energiatanúsítvány készül) és az alábbi mértékű bérleti díj-

növekedést érvényesítenek: 75 kWh/nm/év megtakarítás alatt 5,3 euró/nm/hó, 175 

kWh/nm/év alatt 5,14 euró/nm/hó a többlet fizetendő bérleti díj.  

A 2007 óta futó program eredménye, hogy a városban a lakóépületek 16% már kedvező 

energetikai adottságokkal rendelkezik anélkül, hogy a nehéz helyzetben lévő társadalmi 

rétegeknek el kellett volna költözniük a felújított házakból. Ugyanakkor – mivel a beruhá-

zás csak hosszabb távon térül meg – külső forrásokat kell találni a program finanszírozá-

sához. Az önkormányzat számára további előny, hogy a kedvezőbb szigetelésnek kö-

szönhetően olcsóbb a lakások fűtése. Mivel Németországban a munkanélküli háztartások 

fűtési kiadásait az önkormányzat fedezi, ezért a kedvezőbb energiafogyasztás az önkor-

mányzati kiadások csökkenésében is érzékelhető. 
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Green Deal10 és ECO, Nagy-Britannia 

A 2012 óta működő és nemrégiben leállított11 rendszer lényege, hogy a háztartások elért 

megtakarításai finanszírozzák az energetikai korszerűsítést. A rendszer központi eleme egy 

speciális finanszírozó szervezet („zöld bank”) felállítása volt, amely a beruházásokhoz a 

hiteleket biztosította. A rendszerbe belépő háztartások részletes energia-auditját köve-

tően szerződtek az energiaszolgáltatóval, akin keresztül a beruházás visszafizetése történt. 

A felújítási munkát egy harmadik akkreditált szolgáltató végezte el.  

Az ambiciózus program célja az volt, hogy mintegy 14 millió lakóépület energiahatékony-

ságát javítsák, ezek fele estében komplex felújítás keretében 2020-ig. Az energetikai fel-

újítás kiterjedt a falak szigetelésére, külön hangsúlyt fektetve a szigetországban elterjedt 

üreges falszerkezetekre, az ablakokra, a szintén nagyon elterjedt egyrétegű üvegezés 

lecserélésére, a padlásterek szigetelésére, valamint a fűtési, melegvíz készítési rendszerek 

korszerű berendezésekre történő cseréjére és a napelemes helyi energiatermelő rend-

szerek telepítésére. Emellett a használt melegvíz és égéstermék hőcserélő berendezés, 

kondenzációs kazán, energiatakarékos világítótestek beszerelésére is forrást biztosított. 

A finanszírozási mechanizmus fontos eleme volt egy speciális befektetési pénzintézet lét-

rehozása, amelynek forrásait intézményi befektetők biztosítják, a források kihelyezéséről 

pedig a kereskedelmi bankok gondoskodnak. A rendszer másik fontos eleme a program-

hoz csatlakozó háztartásoknak nyújtott technikai segítségnyújtás, ami egyrészt a kiinduló 

állapot szakszerű felméréséből, másrészt az energiahatékonyság növelő beruházások 

megtervezéséből állt, ami alapján az akkreditált beruházók a rendelkezésre álló techno-

lógiákat telepítették. Az igénybevett finanszírozás visszafizetése pedig az elektromos 

áramszolgáltatónak fizetendő díjjal együtt történt. A rendszerbe kapcsolódó szolgáltatók 

(technológia-szállítók, építőipari és gépész kivitelezők, auditorok, tervezők) mindegyike 

akkreditáció mellett nyújthatott szolgáltatást.  

A rendszer részeként többféle támogatási is elérhető a rászoruló háztartások számára: a 

fűtési rendszer korszerűsítésére, ill. megújuló tüzelőanyagot használó berendezések tele-

pítésére12. Napelemes rendszer telepítés esetén a rendszerbe betáplált elektromos ára-

mért fizetett tarifával csökkenthető a háztartás elektromos fogyasztásáért fizetendő 

számla.13 

                                                      

10 forrás: https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview 

11 ld. http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/23/uk-ceases-financing-of-green-deal 

12 https://www.gov.uk/domestic-renewable-heat-incentive  

13 https://www.gov.uk/feed-in-tariffs  

https://www.gov.uk/domestic-renewable-heat-incentive
https://www.gov.uk/feed-in-tariffs
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A ’green deal’ finanszírozási mechanizmusa14 

A Green Deal értékelésénél hangsúlyozzák, hogy legnagyobb előnye az volt, hogy a hitel 

nem a háztartásokhoz, hanem a lakásokhoz kötődött, így a hosszabb futamidő (25 év) 

lehetővé tette a megtakarításokból való finanszírozást és a kezdeti magas költségek fe-

dezését is. Mivel ingatlanhoz kapcsolódott a hitel, így a visszafizetés a lakáscsere /kiköl-

tözés után a következő háztartást terhelte (ez lehetett tulajdonos, vagy akár bérlő is). Az 

egyik fontos tényezője a konstrukciónak, hogy a visszafizetendő részlet összege nem ha-

ladhatta meg a beruházások nyomán elérhető megtakarítások szintjét. A projektek tranz-

akciós költségeinek csökkentése és a projektek értékelése, támogathatósága érdeké-

ben különböző (45 féle) sztenderd kialakítására került sor.  

A támogatott hitel azonban nem volt versenyképes a jelzáloghitelek mellett, így a ház-

tartások számára vissza nem térítendő támogatást is fel kellett ajánlani. 

FRESH – energiateljesítmény-szerződés (Franciaország – Nagy Britannia – Olaszország – 

Bulgária) 

A FRESH (Financing Enegy Refurbishment for Social Housing – Szociális Lakások Energetikai 

Felújításának Finanszírozása) c. európai együttműködés részeként épületszigetelés és fű-

tési rendszerek korszerűsítésének finanszírozását oldották meg egy energiaszolgáltató 

(ESCO) társaság közreműködésével. A 2009-2012 között zajlott program a szociális bérla-

kás szektor példáján vizsgálta és dolgozta ki a szociális lakásfenntartó szervezet és az 

ESCO szolgáltató közötti együttműködés lehetséges formáit a négy résztvevő ország spe-

cifikumaira tekintettel. A program során kiderült, hogy jelentős külső finanszírozás nélkül 

                                                      

14 forrás: P. Sweatman: Financing Mechanisms for Europe’s Building Renovation, Assessment and 

Structuring Recommendations for Funding European 2020 Retrofit Targets, Climate & Strategy Partners 

www.climatestrategy.com / EURIMA http://www.eurima.org/financing  

http://www.climatestrategy.com/
http://www.eurima.org/financing
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nehezen megvalósítható és a megtakarítások visszaforgatása a beruházás finanszírozá-

sába, azok elhúzódó visszafizetési periódusa miatt. Sokszor a lakbérekre vonatkozó jog-

szabályok sem teszik lehetővé az ilyen jellegű megtakarításból történő finanszírozást. 

Energiamegtakarítási Partner Program, Berlin15 

Az Energiamegtakarítási Partner programot (Energiesparpartnerschaft) Berlinben fejlesz-

tették ki annak érdekben, hogy szoros költségvetés mellett jelentős lépéseket tegyenek 

a város klímapolitikai céljainak megvalósítása irányában. A berlini modellt más önkor-

mányzatok és a magánszektor is követi. Az alap struktúra meglehetősen egyszerű: egy 

vállalat biztosítja a technológiai tudást és a beruházási forrásokat, az energiamegtakarí-

tásból pedig mind az ügyfél, mind a cég részesedik, nem beszélve a tágabb környezeti 

hatásokból, amely az egész város számára nyereség. 

A szerződő fél – pl. egy önkormányzat – amely jelentős számú ingatlannal rendelkezik 

energiahatékonysági céljainak eléréséhez partnert keres. A szerződő partner az adott 

épületállomány energiahatékonyság javító beruházásait elvégzi és szerződésben köte-

lezi magát bizonyos mértékű megtakarítás elérésére. A szerződő partner így átveszi a 

megtakarítás (és egyúttal CO2 kibocsátás csökkentés) mértékének felelősségét. Az ő fel-

adata lesz, hogy a szükséges beavatkozásokat meghatározza, megtervezze, kivitelezze 

és üzemeltesse. A kedvezményezett áll szerződéses kapcsolatban az energiaszolgálta-

tókkal (áramszolgáltató, távhőszolgáltató, gázszolgáltató), ezek a szerződések eredeti 

formájukban megmaradnak, és nem érintik az új partnerrel kötött megállapodást. A 

konstrukció lényege az állomány: olyan épületcsoportokat határoznak meg, amelyek ál-

lapotuk, műszaki jellemzőik alapján hasonlóak, ugyanakkor önmagukban nem feltétlenül 

jelentenének megfelelően attraktív megtérülést egy energiahatékonyság növelő projekt 

üzleti modelljében. A szerződő partner felelőssége a vállalt mértékű megtakarításhoz 

szükséges beavatkozások körének meghatározása, megtervezése és megvalósítása. A 

szerződés garantálja a tulajdonos számára a minimálisan elvárható megtakarítás mérté-

két. Nagy általánosságban ez nagyságrendileg 25%, amit általában a közszféra intéz-

ményfenntartói, ingatlan tulajdonosai nem tudnak saját erőből elérni.  

A beruházás megtérülését a megtakarítás mértéke fedezi. A költségek levonása után 

megmaradó „nyereségből” a szerződő felek kölcsönösen részesednek (50-50%). A szer-

ződéses követelményrendszert a középületekre vonatkozóan Hessen Tartomány közbe-

ruházásokra vonatkozó előírásai alapján állították össze annak érdekében, hogy mindkét 

szerződő fél számára megfelelő garanciákat biztosítson a program során. Ennek megfe-

lelően a műszaki beavatkozások részletesen szabályozva vannak, a szerződő fél által vál-

lalt beruházások részletei, a megtakarítás mértéke, a projekt futamideje, a felelősség és 

garancia feltételek részletesen tisztázva vannak. A szerződő partner felelőssége a mű-

szaki megvalósítás és üzemeltetés, így őt terheli az esetleges meghibásodás és üzemszü-

net következtében keletkező kártérítés is. A szerződő partner emellett egy olyan minimális 

megtakarítási mértéket is garantálni köteles, amely biztosítja a beruházások megtérülé-

sét. 

                                                      

15 forrás: Energiespar-Contracting, Die Energiasparpartnerschaft, Ein Berliner Erfolgsmodell, Berliner Ener-

gia Agentur GmbH, Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, 2006 
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Ugyanakkor a tulajdonos felelőssége, hogy megfelelő kiinduló adatokkal lássa el a szer-

ződő partnert, lehetővé téve számára, hogy megfelelő módon tudja számítani az elér-

hető megtakarítást. Ez azt is jelenti, hogy az alap értékeket úgy választják meg, hogy az 

időjárási körülmények vagy az épület használatában beálló változások kockázatát ne a 

szerződő partner viselje, illetve az ilyen jellegű jelentős változások hatását megfelelő mó-

don tudják érvényesíteni a szerződő felek. A refinanszírozást fedező energiamegtakarítá-

son felül elért megtakarításból fakadó „profit” megosztás célja, hogy az épület használói 

is motiváltak legyenek az energiatudatos épülethasználatban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin Energiapartnerség – kiindulási végső állapot  

Az együttműködés komplexitása szükségessé teszi kompetens projekt menedzsment köz-

reműködését a szerződéses kapcsolat megalapozása és megvalósítása során. A projekt-

menedzsment feladatai: 

 közbeszerzés és szerződéskötés adminisztrációjának támogatása; 

 a műszaki és üzleti célkitűzések reális felmérése, tanácsadás; 

 a beszerzési folyamat irányítása formai és tartalmi vonatkozásokban; 

 részletes piacismeret, ami a tenderfolyamat során mind a műszaki, mind az üzleti 

feltételek tekintetében erős tárgyalási pozíciót biztosít a tender kiíró számára; 

 projekt kontrolling szolgáltatás a megvalósítás során. 

A modell továbbfejlesztése során a fűtési rendszerek korszerűsítése és hatékonyságuk nö-

velése mellett az épületek hőtechnikai szempontú megújításával is számolnak.  

SZERVEZETI HÁTTÉR 

Lakásfinanszírozási Társaság (Housing Finance Corporation, Nagy-Britannia) 

A társaság kifejezetten lakástársaságok finanszírozását végzi, forrásait értékpapír-kibo-

csátással, kereskedelmi banki és EIB hitelekből biztosítja. A lakástársaságok lakóépület-

állományának bővítését, felújítását és ennek keretében az energiahatékonyság növelő 

beruházások elvégzését támogatja. Az 1987 óta működő rendszerben a finanszírozó ér-

tékeli a társaságok hitelképességét és azok vagyonát használja fel biztosítékként (jelzálog 

biztosíték a lakástárasság fejlesztési telkein, ill. a lakóépületeken). Az általa megszerzett 
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forrásokat nagyon hasonló feltételekkel adja tovább, egyfajta hitelközvetítőként (aggre-

gátorként) működik. A sikeres működés feltétele egyrészt a megfelelő, finanszírozható 

projektek és projektgazdák (szociális bérlakás fenntartó társaságok) megléte, illetve a 

rendszer forrásául szolgáló finanszírozási lehetőségek (hitelek) elérhetősége. 

„Jobb energia, melegebb otthonok” („Better Energy, Warmer Homes”, Írország) 

A kifejezetten szociálisan rászoruló családok otthonainak korszerűsítésére létrehozott 

program során a szociális lakásgazdálkodó szervezetek kaptak hőszigetelésre, ablakcse-

rére, fűtőberendezések és kémények korszerűsítésére felhasználható támogatást. A mo-

dell lényege, hogy az elvégzett beruházások költségei utófinanszírozással lehívhatók, pá-

lyázat keretében. A 2009-ben indult program az EU strukturális alapjaiból származó forrá-

sokat használt fel. Lehetőség van olyan épületek felújítására, ahol nem csupán a támo-

gatott célcsoport él, ez esetben min. 50-70%-ban rászoruló családok kell, hogy lakjanak 

az épületben és a támogatás a nem rászorulók esetében nem fedezi a teljes beruházási 

költséget. 

FORRÁSBŐVÍTÉSI ESZKÖZÖK 

„Fehér tanúsítványok” rendszere (Franciaország) 

Az energiapolitikai célkitűzések érdekében bevezetett eszköz, amely megvásárolható ta-

núsítványokat jelent, amelyeket az erre felhatalmazott szervezetek forgalmazhatnak, és 

ezzel bevételekhez juthatnak energiahatékonyságot javító beruházásaik finanszírozása 

érdekében. Az energiaszolgáltatókat Franciaországban különböző hatékonysági célkitű-

zések elérésére kötelezik. Ha ezeket nem teljesítik, akkor büntetést kell fizetni. Ezt elkerü-

lendő, vagy maguk végeznek beruházásokat, vagy olyan szervezetekkel működnek 

együtt, amelyek energiahatékonyság növelő beruházások végrehajtása révén ilyen „fe-

hér tanúsítvánnyal” rendelkeznek, amit tőlük megvehet az energiaszolgáltató. Az ener-

giaszolgáltató döntése, hogy mely szervezettel működik együtt „fehér tanúsítvány”vásár-

lásával. A lényeg, hogy minden olyan megtakarítási forma jogosult ilyen tanúsítványra, 

amely nem esik az emissziós kvóták adás-vételének joghatálya alá. Mintegy 93 sztenderd 

megoldás létezik, ebből 39 összefügg a lakóépületek energetikai retrofit beruházási lehe-

tőségeivel.  

A rendszer 2006 óta működik, de 2010-ben a felhasználói kört leszűkítették az energiater-

melőkre, az önkormányzatokra és az állami szociális bérlakásszektorra. Az első időszakban 

elsősorban fűtő és melegvíz-készítő kazánok korszerű berendezésekre történő cseréje, va-

lamint épületek hőszigetelése volt a meghatározó. Mintegy félmillió kazáncsere és hő-

cserélő került felszerelésre és háromszázötvenezer lakás hőszigetelését javították. Mindez 

annak ellenére, hogy a rendszer meglehetősen bonyolult, hiszen a beruházáshoz a finan-

szírozást a kedvezményezetteknek kell megtalálni, majd a dokumentált megtakarítás 

alapján a később az egyébként monopolhelyzetben lévő energiaszolgáltató felé érté-

kesíthető tanúsítványokat beszerezni. A program további célkitűzése magasabb teljesít-

mény elérése és mintegy 800 ezer szociális bérlakás korszerűsítése 2020-ig. A francia rend-

szerhez hasonló modell működik Dániában és Olaszországban is, változó sikerrel.  
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2.6.2. ESETTANULMÁNYOK KÖZVETETT ESZKÖZÖKRE – FORRÁSFELSZÍVÁS TÁ-

MOGATÁSA, FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK OPTIMALIZÁLÁSA 

A fenti esettanulmányokból látható, hogy az elérhető programok meglehetősen össze-

tettek, mind az elérendő eredmény megfogalmazása, az energetikai audit, a beruházás 

megtervezése, kivitelezése és a szükséges források igénybevétele több szereplő együtt-

működését és az egyes háztartások együttműködését (nem utolsó sorban hitelképessé-

gét, ill. a támogatási kritériumoknak megfelelőségét) feltételezik. Minél nagyobb számú 

résztvevő együttműködésére van szükség, annál fontosabb, hogy legyen egy olyan irá-

nyító, folyamatmenedzser, aki a különböző felek eltérő elvárásaiból fakadó problémákat 

kezelni tudja, az általános rendszerfeltételeket egyedi megoldásokká tudja alakítani és 

így megfelelően elő tudja készíteni, mind műszaki tartalom, mind jogi-üzleti vonatkozás-

ban a projekteket. 

A nagyobb léptékű programok előkészítését segíti az Európai Beruházási Bank ELENA (Eu-

ropean Local Energy Assistance, Európai Helyi Energetikai Segítségnyújtás) programja. Az 

EIB által menedzselt alap forrását az Európai Bizottság Intelligens Energia (Intelligent 

Energy – Europe) programja biztosítja. Az ELENA támogatja a helyi önkormányzatokat 

abban, hogy felgyorsítsák energiahatékonysági és megújuló energetikai beruházásaikat. 

Az Európai Beruházási Bank (EIB) mintegy 85 milliárd eurót biztosít évente energiahaté-

konyság növelő beruházások finanszírozására. Az ELENA program keretében elsősorban 

a régiók és városok szintjén a projektek előkészítésének és lebonyolításának megtervezé-

séhez nyújt pénzügyi támogatást. Az ELENA programot az Intelligens Energia európai 

uniós program támogatja, a támogatási intenzitás 90%-os. A program célja, hogy olyan 

beruházási tervek szülessenek, amelyek lehetővé teszik a hitelekből, így többek között az 

EIB által nyújtott hitelekből történő finanszírozás igénybevételét épületek energiahaté-

konyság növelő területi programjainak végrehajtására. 

Elsősorban technikai segítségnyújtásról szól, amely a szükséges fejlesztések, beruházások 

előkészítését, megtervezését, programozását és finanszírozását segíti elő. Forrást biztosít 

a szükséges energia-auditok elvégzésére, piackutatás, megvalósíthatósági elemzés és 

pénzügyi-üzleti tervek készítéséhez és a szerződések jogi előkészítéséhez, ami alapján a 

program lebonyolíthatóvá válik.  

Az alap támogatásának elnyeréséhez a leendő kedvezményezettnek részletes stratégi-

ával kell rendelkeznie, hogy milyen módon kíván hozzájárulni az Európai Unió által meg-

fogalmazott fenntarthatósági (ún. „20-20-20”) célkitűzésekhez. Az önkormányzat által fel-

vázolt program az energiahatékonysági beruházások körében kiterjedhet épületek ener-

giahatékonyság növelő felújítására, a távhőellátási rendszer felújítására, fejlesztésére, 

közvilágítás rekonstrukciójára (alacsony fogyasztású világítótestek és napelemes rend-

szerek telepítésére), megújuló energiaforrások fokozott használatára (földhő, napenergia 

hasznosítás). Lehetőség van az önkormányzat mellett energiaszolgáltatók bevonására is 

(ESCO szerződések). 

A technikai segítségnyújtás célja, hogy a későbbiekben az előkészített önkormányzati 

beruházási program az EIB által, vagy más kereskedelmi bank által nyújtott finanszírozás 

segítségével megvalósítható legyen. Az elmúlt időszakban jellemzően finanszírozott pro-

jekttípusok:  

 elektromos tömegközlekedés (Madrid, Barcelona, Malmő); 
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 épületek energiahatékonyság növelő felújítása (Aarhus, Ljubjana); 

 energetikai rendszerek optimalizálása (London, Chieti, Limburg); 

 regionális energetikai programok (Dánia, Lengyelország, Spanyolország). 

Az ELENA programból finanszírozta London önkormányzata a RE:NEW kezdeményezést, 

ami a szigetországban elérhető energiahatékonyság növelő beruházásokat volt hivatott 

a lakosság körében népszerűsíteni és az elérhető források felhasználását hatékonyabbá 

tenni (ld. Green Deal). A programot 90%-ban az EIB, 10% önrésszel az önkormányzat fi-

nanszírozza. A program keretében kiválasztottak egy szolgáltatót, aki a feladatot elvégzi 

(Capita Symonds). A kiválasztásban a megbízó Nagy-London Önkormányzat, a londoni 

kerületek (borough), lakásfenntartó társaságok és a Londoni Közlekedési Központ 

(Transport for London) vettek részt. A RE:NEW program célja, hogy 175 ezer lakás energe-

tikai retrofit munkálatait katalizálja, mintegy 352 millió font értékű beruházást indukálva, 

amivel végső soron évi 93 ezer tonna CO2 kibocsátást lehet elkerülni. A cél elérése érde-

kében olyan szerződést kötöttek a szolgáltatóval, ami a teljes szolgáltatásért fizetendő díj 

20%-át visszatartja és a kifizetéseket jól definiált teljesítménymutatókhoz köti. 

 

A RE:NEW program során a lakástulajdonosokkal (magánszemélyek és intézményi tulaj-

donosok, lakástársaságok, kerületek) együttműködve dedikált programmenedzserek és 

az ő munkájukat támogató szakértői csoportok elkészítik a beruházási programot, figye-

lemmel arra, hogy milyen finanszírozási lehetőségek érhetők el. A cél, hogy ezek minél 

teljesebb körben legyenek felhasználva a lehető leghatékonyabban, tehát a kitűzött klí-

mavédelmi célokat az adott épület adottságai alapján a legmegfelelőbb beavatkozást 

kiválasztva. Ez a szakértői, támogató szerep az energia-audit és a beruházás megterve-

zésén túl annak lebonyolításában is segítséget nyújt (beszerzési folyamatok, finanszírozás 

megszervezése, lebonyolítása). 

 

Egy másik fontos elem az információk kerületek közötti megosztása a program során, a 

képződő tapasztalati tudás a program során minden résztvevő fél számára elérhetővé 

válik, a jó gyakorlatokat mindenhol alkalmazni lehet. A munka során hangsúlyt fektetnek 

az innovációra, ezért egy külön dedikált csoport került kialakításra. Ennek egyik fontos 

feladata a magántulajdonú bérlakás szektor szereplőinek bevonása a programba. A 3,4 

milliós londoni lakásállományon belül ez a szektor mintegy 850 ezer lakást jelent és a lon-

doniak 25%-a ilyen lakásokban lakik (és ez az arány egyre inkább növekszik). Ebben a 

szektorban fokozott nehézséget jelent, hogy az elérhető kedvezmények köre megoszlik 

a tulajdonos és a bérlő között, ezért is különösen fontos a megfelelő menedzselés. 

 

Mint minden ELENA támogatás esetében itt is igaz, hogy a programnak a befektetett 

összeg legalább hússzorosát kell indukálnia az előkészítés nyomán retrofit beruházási ér-

tékben. Amennyiben ez nem teljesül az EIB-vel kötött megállapodás kondíciói szerint, ak-

kor az összeget meg kell térítenie Nagy-London Önkormányzatának. A program fontos 

eleme, hogy nagy léptékben gondolkodik, ezáltal komoly megtakarítást jelent a részt 

vevő felek számára energiahatékonysági beruházásaik összehangolt megvalósítása ré-

vén (méretgazdaságossági okokból). Ehhez azonban a koordinált előkészítés és lebonyo-

lítás szükséges, amit a RE:NEW program biztosít. 
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2.7. ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK 

Az EU energiafogyasztásának mintegy 40%-ért, Budapest esetében 30%-áért az épületek 

felelősek. Annak ellenére, hogy az épületállomány energiahatékonyságának növelésé-

vel gyakorlatilag minden fontosabb klímavédelmi célkitűzés (Kyoto-i Egyezmény, EU 

20/20/20, stb.) teljesíthető lenne, nagyon komoly finanszírozási akadályok merülnek fel az 

elvek gyakorlatra váltása során. Az életmód és fogyasztási szokások megváltoztatásának 

nehézségén túl a legfontosabb financiális tényezők az alábbiak: 

 jelentős kezdeti beruházási költség; 

 támogatások által torzított piaci feltételek; 

 magas tranzakciós költségek; 

 hosszú megtérülési idő; 

 kockázati kitettség. 

Az egyéb tényezőkhöz képest a gazdálkodó szervezetek és háztartások számára az ener-

giaköltség úgy tűnik, hogy nem a leginkább meghatározó elem a kiadások között, kevés 

az információ, túl nagy erőfeszítést jelent egy-egy projekt előkészítése, a finanszírozás 

megszervezése (tranzakciós korlát). Az energiaárak támogatottak (hatósági árak), ily 

módon az amúgy sem tájékozott (sem energetikai, sem pénzügyi, sem környezeti hatá-

sok tekintetében) fogyasztó motivációja is alacsony. Kevés az objektív mutatószám, nagy 

a bizonytalanság az elérhető megtakarítás mértéke tekintetében és az olyan megoldá-

sok, ahol a beruházást elvégző nem teljes mértékben részesül a megtakarítás eredmé-

nyéből további elbizonytalanító tényezőként jelentkezik és elbizonytalanítja a fogyasztó-

kat. 

Mindezek mellett a tradicionális befektetési kondícióknak sem felelnek meg ezek a pro-

jektek, mivel a finanszírozók számára sem teljesen átlátható ez a piac, kevés a tapaszta-

lat, hiányzanak az eljárási sztenderdek és benchmark-mutatók, ennek megfelelően az 

ilyen célú finanszírozási termékek nehezen elérhetők a piacon. 

A finanszírozási korlátok „lebontására” számos sikeres kísérlet történt az Európai Unió tag-

államaiban, mind uniós, mind nemzetállami keretek között. Az intézkedések fajtái szerint 

az alábbiak a legfontosabbak: 

 pénzügyi ösztönzők és eszközök, amelyek a tranzakciós költségeket teszik elfo-

gadható mértékűvé és csökkentik a felek által érzékelt kockázatot; 

 a támogatott hitelek a kezdeti nagy beruházási költség időbeli elosztásával elfo-

gadható mértékű terhelést tesznek lehetővé; 

 a piaci alapú mechanizmusoknak is jelentős hatása van; 

 az ESCO szerződések mind a szolgáltató, mind a kedvezményezett számára biz-

tosítanak mérhető előnyöket (’win-win’); 

 a magánszektor és a közszféra közötti partneri együttműködés a fentiek közül 

több elemet egyszerre tartalmazva kínál olyan előnyöket, amelyek fokozzák az 

ilyen irányú beruházási kedvet. 
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A meglévő épületek energiahatékonyság javításának pénzügyi megtérülése az épület 

egyedi adottságainak függvénye. Általánosságban elmondható, hogy egy energiatu-

datosan tervezett és kivitelezett új épülettel összevetve egy meglévő épület energiaha-

tékony, retrofit beruházása lényegesen hosszabb idő alatt térül meg. Ugyanakkor a gaz-

dasági recesszióból történő kilábalás, a helyi foglalkoztatás szempontjából az épületek 

átfogó felújítását célzó programoknak igen jelentős gazdaságélénkítő hatása van.  

Az Európai Unió évek óta kiemelten kezeli az energia-hatékonyság javítását célzó klíma-

védelmi intézkedéseket. Számos finanszírozási mechanizmust vezettek be annak érdeké-

ben, hogy az épületek – ezen belül a lakóépületek és intézmények által használt ingatla-

nok – energiahatékonyságát javító beruházások minél szélesebb körben megvalósulhas-

sanak.  

A Horizon 2020 program „Biztonságos és tiszta energia” munkaprogramjában 2016-2017 

évre külön fejezet foglalkozik az energiahatékonysági beruházások innovatív finanszíro-

zásával, mivel „az energiahatékonyság javításába történő beruházások növekedése el-

lenére továbbra is szakadék mutatkozik a pénzügyi szféra és az energiahatékonyságot 

javító beruházási projektek között, pl. hiányzik a kölcsönös megértés és az együttműködés 

kialakult gyakorlata”. A munkaprogramban megfogalmazottak szerint kevés a visszaiga-

zolt jó gyakorlat és hiányoznak a projektek is, amelyek alátámasztanák a nagy volumenű, 

olcsó finanszírozás biztosítását a pénzügyi szféra részéről.  

A H2020 program ezért olyan felhívásokat tartalmaz, amelyek egyrészt a projektek szint-

jén segítik azok létrejöttét és megvalósítását, másrészt programok szintjén (ezek lehetnek 

regionális vagy nemzetállami keretek között lebonyolítható programok) az innovatív 

pénzügyi megoldásokat támogatják, illetve harmadrészt az EU szintjén az energiahaté-

konyságba történő befektetések olyan strukturálását, ami a nemzetközi magán befekte-

tői tőke számára is célponttá teszi a szektort. 

A Horizon 2020 és a korábbi fejezetben bemutatott ELENA program lehetőséget adnak 

a finanszírozás és a közvetett eszközök részletesebb kidolgozására. A történeti épületállo-

mány szempontjából a helyzetértékelést és a kapcsolódó javaslatokat foglalja össze a 

következő táblázat. 
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STRATÉGIA  

(mely a finanszírozási oldalt is megalapozza), fejlesztéspolitika, kormányzati döntések 

Helyzetértékelés Javaslatok 

 A NÉeS 380.000 iparosított technoló-

giával épült lakás,190.000 hagyo-

mányos társasházi lakás és 130.000 

családi ház épület felújítását irá-

nyozza elő 2020-ig. 

 A NÉeS az intézményi kategóriában 

szintén a legnagyobb energiameg-

takarítást eredményező 1945 után 

épült ingatlanok megújításának ad 

prioritást. 

 Kerületi és fővárosi szinten átfogó 

(épület)energetikai stratégia hiá-

nya, a köztulajdonban lévő ingat-

lanállomány szakszerű felmérése is 

esetleges. 

  A paneles épületállomány célértékeihez 

képest a hagyományos társasházak célér-

téke alulméretezett, az arányok nem indo-

koltak; a történeti városrészekben jelentős 

a felújítási igény. A terület népességmeg-

tartó képességének megőrzése és gazda-

sági szerepe miatt közgazdasági költség-

haszon elemzések elkészítése szükséges a 

volumen és a szükséges források megha-

tározására. 

 A felújításokhoz kapcsolódó ÁFA- 

csökkentés csak az új építés eseté-

ben tervezett. 

  Az ÁFA-csökkentést – gazdasági elemzé-

sek alapján – ki kell terjeszteni a felújítá-

sokra is, továbbá meg kell vizsgálni, hogy 

az új építések ilyen eszközzel való támoga-

tása milyen hatással van a felújításokra, il-

letve különösen a történeti városrészek 

megújítására, a bontások-új építések fel-

gyorsulására, s ezzel az értékes városszö-

vet fennmaradási esélyeire.  

 Meg kell vizsgálni bizonyos építőipari ter-

mékek-re vonatkozó ÁFA, illetve a kivitele-

zésben, felújításban közreműködő szolgál-

tatások ÁFA-jának csökkentési lehetősé-

gét is. 

 A felújítások munkahelyteremtési 

hatásai a NÉeS-ben röviden kifej-

tésre kerülnek, de nem kap elég 

hangsúlyt a vállalkozói szektor inno-

válása, a minőségbiztosítás érdeké-

ben egyfajta akkreditációs rendszer 

kialakítása. 

 További – komplex felújítási és munkahely-

teremtési program részeként – kell meg-

vizsgálni a kivitelező, a szolgáltató, az 

alapanyag helyi gyártásában érdekelt, 

valamint az innovációban, K+F-ben mű-

ködő – KKV szektor körében alkalmazható 

eszközöket: ÁFA-csökkentés mellett járu-

lékterhek csökkentése, képzések, tovább-

képzések, akkreditáció megszerzésének 

támogatása – s ennek előzményeként a 

minőségi kockázatokat csökkentő akkredi-

tációs rendszer kidolgozása. Ez egyben a 

főváros hosszútávú céljai között szereplő 

zöld gazdaság erősödését, térnyerését, a 

KKV szektor innovációját is jelenti. 
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Helyzetértékelés Javaslatok 

 Rezsicsökkentés és kiszámíthatatlan 

árpolitika hatása a megtakarítás 

alapú konstrukciók szempontjából 

negatív. 

 Rezsicsökkentés negatív hatása a 

lakók felújítási hajlandóságára. 

 A Nemzeti Energiastratégia 2030 

valamint a KEHOP helyzetértéke-

lése egyaránt első helyre teszi az 

energiahatékonysági, energia 

megtakarítási intézkedések fontos-

ságát, s ezen belül is az épületener-

getikai fejlesztéseket, ugyanakkor 

az ehhez társuló források nagyság-

rendekkel elmaradnak a kínálati ol-

dalhoz kapcsolódó fejlesztési kere-

tekről. 

 

 

 A megtakarítás alapú (pl. ESCO) konstruk-

ciók a társasházi szektorban nehezen 

megvalósíthatóak, elsősorban a közszféra 

tulajdonában lévő ingatlanállomány 

megújításában javasolt szervezeti/finanszí-

rozási módszer. 

 A legnagyobb motiváló tényező a lakos-

sági energiahatékonysági beruházások 

vonatkozásában a megfizethető lakhatás, 

a kifizethető rezsiköltség és elérhető meg-

takarítás, valamint a használatnak megfe-

lelő komfort biztosítása (fűtés, világítás, 

áramfogyasztás, stb.)  Konkrét vizsgálatok 

nem állnak rendelkezésre, de feltételez-

hető, hogy az energiaárak központi csök-

kentése a tudatosabb fogyasztási szoká-

sokat nem segítette önmagában, ahogy 

a felújítási hajlandóságot sem növelte. Az 

energiaárak világpiaci árának ingado-

zása azonban a lakosságot is érinti, az or-

szág energiafüggőségének csökkentésé-

ben a kormány a kínálati oldalra fókuszál 

(Paks II., megújuló energia), de a fogyasz-

tás csökkenése is fontos szerepet kell, 

hogy kapjon a függés csökkentésében, 

melyben az energiahatékonyabb épület-

állomány és a tudatosabb fogyasztás 

egyaránt nagy szerepet játszik (keresleti 

oldali megközelítés).  

Mindezek érdekében megfelelő eszközökre és 

forráskeretre van szükség a 2020-ra vállalt ener-

getikai célok megvalósításához az épületek 

energiahatékonysági felújításán keresztül. 
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FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK 

Helyzetértékelés Javaslatok 

 A társasházak számára a paneles 

felújítással szemben lényegesen ke-

vesebb forrás és pályázati kiírás volt 

elérhető az utóbbi 5 évben. 

 A pályázati kiírások megjelenése 

nem átlátható, a nagy érdeklődés 

miatt beérkező pályázatok nagyon 

gyorsan lefedik a kiírási keretet, ami 

a felhívás felfüggesztését eredmé-

nyezi; előnyben vannak azok a tár-

sasházak, amelyek előzetesen már 

információt szereznek a konstrukci-

ókkal kapcsolatban. 

 A társasházak felújításának eszközeire ki-

számítható programozás meghatározása 

a NÉeS cselekvési terveinek keretében. 

 

 Magas tranzakciós költségek; sok kis 

méretű egyedi projekt, magasabb 

kockázat a finanszírozó oldaláról is. 

 Portfólió szintű menedzselés (blokkosítás) 

a megvalósításban, de már az előkészítés 

során is – ezzel a tranzakciós költségek 

csökkentése – ehhez megfelelő szervezeti 

háttér, tudás/kapacitás kiépítése szüksé-

ges. 

  Javasolt menedzsment szint: kerületi ön-

kormányzatok és Budapest Főváros Ön-

kormányzata (azaz a helyi közigazgatás 

legfőbb szintjei) – így a kerületi források is 

rendszerszerűen bevonhatóak lennének 

lokális szinten a finanszírozásba, a kiépült 

kapacitások (műszaki, pénzügyi, jogi, me-

nedzsment) a vagyongazdálkodás intéz-

ményi hátterével – vagy annak részeként 

- az intézményi ingatlanok, az önkor-

mányzati bérlakások és a társasházak 

megújításában egyaránt kiterjesztheti 

működését. A portfólió szintű menedzse-

lés - a kivitelezési közbeszerzések blokkosí-

tása, folyamat és minőségi sztenderdek 

kidolgozása, stb. 

  Visszaforgatható alapok esetében a 

portfólió szintű finanszírozás egyben bizto-

sítékot jelent a stabil visszatérítésre is, ami 

további forrásbevonást tesz lehetővé 

(befektetői piac; kötvénykibocsátás, 

stb.). 

 Utófinanszírozással támogatott pro-

jektek. 

 Kombinált termék (vissza nem térítendő 

és visszatérítendő források) visszaforgat-

ható alapon keresztül lehetővé teszik, 

hogy a finanszírozási források egy része a 
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Helyzetértékelés Javaslatok 

projekt kezdetekor rendelkezésre álljon 

egy hitelkeret megnyitásával. 

 Bónusz rendszerek hiánya (az elért 

energiamegtakarítás szintjéhez kö-

tött vissza nem térítendő támogatás, 

mint motivációs eszköz). 

 Bónuszrendszer bevezetése a nagyobb 

hatékonyság miatt itt is célszerű, a törté-

neti épületállomány esetében ez kiterjed-

het a vállalt energiahatékonysági indiká-

torok teljesítés és túlteljesítésének „jutal-

mazása” mellett az értékvédelmi szem-

pontok megvalósítására is (pl. ha egy 

nem védett épületben az eredeti nyílás-

zárók felújítása történik meg a műanyag 

nyílászárók cseréje helyett a történeti vá-

rosszövetben). Az épített környezet vé-

delmében elvégzett beavatkozások fi-

nanszírozására a főváros műemléki és ÉÉT 

kerete nyújthat fedezetet, míg az ener-

giahatékonysági „túlteljesítés” a ZBR keret 

révén kaphat vissza nem térítendő fede-

zetet. 

 Visszaforgatható pénzügyi konstruk-

ciók hiánya, az uniós források ez irá-

nyú felhasználására nincs kommuni-

kált szervezeti/működési megoldás. 

 

 Proaktív szerepvállalás Budapest Főváros 

Önkormányzata részéről az épületener-

getikai beruházásokat támogató vissza-

forgatható pénzügyi alap létrehozására. 

 Az uniós operatív programokban 

(VEKOP, KEHOP) előirányzott pénz-

ügyi keretek messze elmaradnak a 

felújítási igények alapján becsült vo-

lumentől. 

 Visszaforgatható pénzügyi alap(ok) kiala-

kításával további forrásbevonás rendszer-

szinten (mely tovább bővíthető): pénzin-

tézetek, állami források, ZBR forrása, ener-

giaszolgáltatók hozzájárulása. 
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TÁRSADALMI SZEMPONTOK 

Helyzetértékelés Javaslatok 

 A felújítások finanszírozásához je-

lentős önerőre van szükség mind 

társasházi, mind lakás szinten. Azok 

a lakosok, társasházak, akik bevé-

teleik alapján képesek voltak a fel-

újításra (pályázatokhoz szükséges 

önerő biztosításával, vagy pályá-

zati források nélkül, tisztán önerő-

ből) részben már megvalósították 

ezeket a beavatkozásokat, vagy 

tervezik/folytatják azokat.  

 A társasházak és háztartások egy 

jelentős része azonban erre nem 

képes (jelentős hátralékot egyéb-

ként is felhalmozva). Ezeknek a tár-

sasházaknak csak egy része van a 

szociális városrehabilitációval tá-

mogatható területeken. 

 A lakosság az elmúlt évtized alatt 

a lakhatáshoz kapcsolódóan jelen-

tős hitelállományt halmozott fel, a 

válság miatt meggyengült egzisz-

tenciális helyzete miatt (munkanél-

küliség, reálbérek lassú emelke-

dése, szociális támogatási rendszer 

átalakulása) az eladósodás miatt 

nagyobb óvatosság; illetve a ban-

kok részéről is szigorúbb hitelképes-

ségi vizsgálatok. 

  Differenciált támogatási rendszer kidolgo-

zása: 

Lehetővé kell tenni, hogy azok a háztartások is 

csatlakozzanak a ház szintű felújítási progra-

mokba, ahol az önrész előteremtése problémás 

(pl. az önkormányzatok által nyújtott önerő visz-

szafizetése oly módon, hogy az a közös költ-

ségbe épül be. Így nem a lakos válik "adóssá", 

hanem a lakáshoz kötődik a kölcsön. A szociális 

támogatásokon keresztül a közös költség fizeté-

sének támogatására lehetőség van – de már a 

mindenkori lakosok jogosultsága alapján.  

 A lakosság motivációja többnyire 

a közvetlen költségmegtakarításra 

irányul, a környezettudatosság és 

értékőrzés szempontjai a felújítási 

döntéseknél (különösen a felújítás 

módját illetően) már kevésbé 

meghatározó. 

 

 Szemléletformálás, lakástulajdonosok szá-

mára kampányok, jó példákat bemutató 

kiadványok, döntést támogató kiadvá-

nyok, kézikönyvek. A szemléletformálásnak 

ki kell terjednie a forrásbiztosítók, szakem-

berek szemléletének és a gyártók érdekelt-

ségi rendszerének megváltoztatására is. 
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TANÁCSADÓI/TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK  

Helyzetértékelés Javaslatok 

 A pályázatok előkészítésének ma-

gas tranzakciós költségei.  

 Társasház /intézmény szintű aján-

latkérés, közbeszereztetés. 

 Független és megfizethető minő-

ségbiztosítás hiánya. 

 Társasházak és lakosok számára 

(építőanyagipar és pénzintézetek 

érdekeitől) független műszaki és 

pénzügyi, jogi tanácsadás hiánya, 

a független szakértés magas addi-

cionális költsége. 

 Szemléletformálás és tanácsadás: tudatos 

lakossági és társasházi döntések támoga-

tása, mely a rövid távú és tisztán pénzügyi 

szempontok mellett (megtérülés, havi rezsi-

megtakarítás) egyéb szempontokat is tu-

datosít (értékvédelem, környezettudatos-

ság, fogyasztási szokások változása – okos 

megoldások, mérőrendszerek elterjedésé-

nek támogatása; ingatlan értéknöveke-

dése a komplex szemléletű felújítások ered-

ményeként, stb.) a támogató /tanácsadási 

és szemléletformáló tevékenység eredmé-

nyeként.  

 A szolgáltatásoknak ki kell terjedni a társas-

házi közösségek döntéshozatali folyamatá-

nak támogatására is. 

 A tanácsadás egyben segít felmérni a szük-

séges beavatkozások nagyságrendjét, egy 

tervezésre alkalmas információs adatbázis 

létrehozásával.  

 A tanácsadás egyben segít a kereslet élén-

kítésében. 

 Együttműködés az NFM-mel, az ÉMI-vel a 

részletek kidolgozásában: forrásszerzés a ta-

nácsadói hálózat működtetésére (Horizon 

2020, Elena, KEHOP szemléletformálási in-

tézkedése), illetve a szervezi – ügynökségi 

rendszer kialakítására és tartalomfejlesz-

tésre vonatkozóan. 
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A javaslatnak összességében két fő iránya van, melyhez különböző opcionális megoldá-

sok tartoznak, s melyek további részletes kidolgozására, megvalósíthatósági elemzésére 

van szükség - a korábban említett Horizon 2020 lehetőségeit felhasználva a szervezeti, 

finanszírozási jogi feltételek áttekintésével, a keresleti szegmensek részletes felmérésével.  

1. Finanszírozási eszközök kidolgozása 

Minimum program:  

Meglévő eszközök (kerületi, fővárosi, ZBR és egyéb kormányzati, pénzintézeti források) 

kombinálása, összekapcsolása a komplex szemléletű megújítás érdekében. Az uniós for-

rások csak az energiahatékonysági felújításokat finanszírozzák, míg szükség van a kap-

csolódó homlokzati, komplex – az egész épületre kiterjedő – szemléletű értékvédelmi be-

avatkozásokra, melyek más forrásokból finanszírozhatók a mai rendszerben.  

Maximum program: 

Visszaforgatható Városfejlesztési Holding Alap és ez alá rendeződő tematikus és/vagy te-

rületi célú városfejlesztési alapok létrehozása, melynek legfontosabb előnyei a követke-

zők: 

 a 2014-2020-ban felhasznált uniós források az alapokból lehívható források vissza-

térítendő elemei miatt a 2020-t követő időszakban is biztosítják az újabb projektek 

finanszírozását; 

 az uniós források mellett egyéb forrásbevonással jelentősen bővíthető a pénzügyi 

alap mérete, mely ilyen módon megsokszorozza a beruházások volumenét; 

 a pénzügyi eszközök további jelentős magántőke bevonását eredményezik pro-

jektszinten is. 

A Holdingalap egy vagy több városfejlesztési alapba (tematikus vagy területi VFA-ba) 

fektet be. A Holdingalap előnyei: 

 Az IH a JESSICA végrehajtásával kapcsolatban felmerülő egyes feladatokat fel-

készült szakemberekre bízhatja. A feladatok közé tartozik a VFA-k kialakítása, az 

alapokkal kötendő szerződések részleteinek egyeztetése, a VFA-k működésének 

monitoringozása és erről jelentések készítése. 

 A Holdingalapnál vannak a források mindaddig, míg egy vagy több VFA létreho-

zására sor nem kerül.  

 Az EU jogszabályok értelmében a holdingalap létrehozása már ESBA forráslekö-

tésnek számít, ami legkésőbb 2017-ben megtörténhet, míg az alapból a projektek 

végrehajtására vonatkozó véghatáridő 2022.  

 A Holdingalap alkalmazásával több idő jut a VFA-ok létrehozására és fejleszté-

sére, beleértve azt is, hogy mennyi és milyen típusú VFA-ot hozzanak létre. 

Holdingalap nélkül ezeket a döntéseket már a kezdetekkor meg kell hozni. 

 A források a Holdingalap szintjén készpénz átutalás formájában hívhatók le, ezért 

kamatbevétel keletkezik a Holdingalapban a lehívást követően, mely növeli a ré-

gióban a befektetésre elérhető pénzösszeget. Ez a tényező ugyanakkor inkább 

magasabb kamatperiódusú időszakokban játszott fontos szerepet; 40 millió Euró 

0,5 % kamatszintnél egy év alatt további 200 ezer Euró bevételt tud biztosítani. 
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A VFA olyan alap, amely Budapest stratégiájához illeszkedő városfejlesztési projektek fi-

nanszírozásába fektet be hitel, tőkejuttatás vagy garancia formájában. A VFA vezetését 

az alap menedzsmentje biztosítja. A VFA menedzserének felelőssége – összhangban a 

Holdingalappal,  

 az alkalmas városfejlesztési projektek beazonosítása és további finanszírozási le-

hetőségek felkutatása;  

 a VFA-ból a források allokálása városfejlesztési projektekbe;   

 az előrehaladás nyomon követése (monitoring) és jelentéskészítés a Holdingalap 

felé; 

 VFA-ból nyújtott támogatások visszafizetésének kezelése (hitel/kamat törlesztése) 

és az ebből származó összegek megtérítése a VFA forrásihoz hozzájáruló partne-

rek között; 

 rendszeres pénzügyi kimutatás készítése a VFA teljesítményéről a Holdingalap és 

a VFA-hoz pénzügyileg hozzájáruló egyéb partnerek számára (beleértve a me-

nedzsmentdíjak elszámolását is); 

 a források második körben való kihelyezéséhez megfelelő projektek beazonosí-

tása. 

A Holding Alap finanszírozási szerkezete alapvetően a következő elemekből állna:  

 Európai Strukturális és Beruházási Alapok – elsősorban KEHOP és VEKOP források; 

 fővárosi költségvetés; 

 központi költségvetés / Zöld Beruházási Program (CO2 kvóták értékesítéséből szár-

mazó bevételek); 

 pénzintézeti források (MFB, EIB, EBRD, stb.). 

A VFA-k szintjén további forrásbevonás lehetséges (kereskedelmi bankok; ágazati tema-

tikában érdekelt befektetők – pl. megújuló energiába befektetők; energiaszolgáltatás-

ban érdekelt cégek; további fővárosi és központi költségvetési források). 

A projektek szintjén szintén összetett finanszírozás valósul meg, a VFA-n keresztül lehívható 

eszközök (hitel, garancia, esetleg tőkejuttatás) mellett a szükséges önerő biztosításához. 

Projektszinten lehetőség van vissza nem térítendő források alkalmazására is.  
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Elvi működési séma:  

 

További előnyök és érvek a Városfejlesztési Alap mellett: 

 Az EU jogszabályok értelmében a holdingalap létrehozása már ERFA forráslekö-

tésnek számít, ami legkésőbb 2017-ben megtörténhet, míg az alapból a projektek 

végrehajtására vonatkozó véghatáridő 2022.  

 Az alap kialakításának előkészítésére, projektfejlesztésre 2016-ban több Horizon 

2020 pályázat kerül kiírásra (a korábbi ELENA konstrukció folytatásaként), illetve 

lehetőség van bizonyos szervezeti, soft elemek finanszírozására is (Horizon 2020 5. 

témakör: Innovative financing for energy efficiency investments). 

 Már felhalmozódó tapasztalat (JEREMIE) pénzügyi eszközök vonatkozásában – 

ennek elemzése, adaptálható elemek – különösen szervezeti, működési háttér – 

vonatkozásában. 

 MFB, KÖZOP IH – JESSICA bevezetésének előkészítésére több lépés a 2007-2013 

közötti időszakban, ennek tapasztalatait fel lehet használni az előkészítés felgyor-

sítására, a döntés meghozatalához. 

 Modell értékű kezdeményezés (pilot) a visszatérítendő források felhasználására, új 

finanszírozási eszközök kialakítására a városfejlesztés területén – hosszú távú gon-

dolkodás, fenntarthatóság. 

 Integrált szemlélet (ami az eredeti ITI konstrukcióban - több OP-ból történő finan-

szírozás – még meg volt, de az „ebből kialakuló” ITP végrehajtási rendszerben 

szinte teljesen eltűnt). 

 Műszakilag, építészetileg ellenőrizhető az értékvédő/értékmentő szemlélet. 

A szervezeti modellek vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat egy innovatív ESCO 

modellt (ISCO) dolgozott ki szakértők közreműködésével, melynek lényege, hogy a fővá-

rosi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó energiahatékonysági és egyéb hatékonyságnö-
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velő innovatív beruházások előkészítése, menedzselésére, és üzemeltetésére egy köz-

ponti ISCO vállalat kerül kialakításra. Ez a modell – előkészítettségének köszönhetően – 

alkalmas arra, hogy az itt felhalmozódó menedzsment know-how a későbbiekben transz-

ferálható legyen más területek felé (pl. kerületi önkormányzati ingatlanok hasonló mo-

dellen keresztül történő finanszírozása). 

2. Szoft eszközök a hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében 

Minimum program:  

Meglévő eszközök és megkezdett folyamatok:  

 ÉMI, mint szakmai szervezet szolgáltatásainak és szakértői kapacitásainak (törté-

neti települési szintű értékvédelem területén felkészült, gyakorlott szakemberek 

bevonása) kiterjesztése;  

 főváros és kerületi önkormányzatok szerepvállalása a szemléletformálásban; 

 önkormányzati projektek demonstrációs szemléletű megvalósítása; 

 kiadványok (kézikönyvek), on-line tartalmak fejlesztése és koordinálása, szerkesz-

tése, kerületek szerepvállalása a társasházak jogi, finanszírozási és műszaki isme-

reteinek bővítésére; 

 jó gyakorlatok megosztása – belső szakmai fórumok működtetése. 

Maximum program: 

 know-how /Tudásközpont: helyi stratégiák és akciótervek, portfóliók összeállításá-

nak támogatása; 

 komplex, többszintű szolgáltatási rendszer kialakítása: lakástulajdonosok és társas-

házak részére: felmérés és műszaki tanácsadás; finanszírozási tanácsadás (akár 

háztartási /társasház szinten a jelenlegi fogyasztás és a beruházásokkal elérhető 

megtakarítások becslése a felmérések alapján, költségbecslés); 

 képzések, kapacitásbővítés; 

 akkreditációs rendszer kidolgozása a kivitelezési és szolgáltató (előkészítésben 

részt vevő) vállalkozások számára; 

 projektportfóliók kidolgozásának szakmai támogatása; 

 célzott szemléletformáló kiadványok, programok, kampányok – koordinált, sziner-

gikus módon; 

 „problémás” társasházak kezelésére eszközök, módszertan kidolgozása, társas-

házkezelők számára motivációs rendszer kiépítése. 
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3.1. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 

– jó gyakorlatok a historizáló épületekkel beépült területek városmegújítási programjaira 

BERLIN 

A 2014-ben 3,5 millió lakossal rendelkező Berlin évi 165 000 beköltözővel számol, az új lakók 

a fogyatkozó lakosságú egykori Kelet-Németországból és külföldről egyaránt érkeznek. A 

döntően fiatal (harmaduk 25 év alatti), képzett, de nem feltétlenül magas jövedelmű 

réteg hajlandó keresetének igen nagy százalékát arra fordítani, hogy a belvárosban lak-

hasson.  

VÁROSMEGÚJÍTÁS: RÉGI TERÜLET, ÚJ IGÉNYEK 

A fiatalok meghatározó csoportját jól kereső, gyermektelen párok alkotják („dink” = 

double income, no kids). Az újszerű körülmények jelentősen átalakították a lakáspiaci 

igényeket is – az ingatlanügynökségek szerint jelenleg azok a 60-70 m2 közötti alapterü-

letű lakások a legkeresettebbek, amik erkéllyel is rendelkeznek. Utóbbi tulajdonság mesz-

sze értékesebb a bérlők számára, mint a lift vagy akár a beépített konyha megléte. A 

piac az új divatnak való megfelelésre törekszik, amit legjobban az előregyártott erkélyek 

hozzáépítésének gyakorlata illusztrál. Az „erkélykultuszra” komplett építőipari cégek spe-

cializálódtak. 

     

Historikus homlokzatok felújítása során létesített új erkélyek; Forrás: Berlin 1. 

Az igényes bérlők számára a jó műszaki állapot mellett a fenntarthatóság is kiemelke-

dően fontos volt, ezért a tulajdonosok érdekeltté váltak abban, hogy energetikai korsze-

rűsítésbe fektessenek. Az állam mindezt a német újraegyesülést követően 887 millió euró 

hozzájárulással segítette.  

A városvezetés rehabilitációs területeket (Sanierungsgebiete) jelölt ki, amelyek együtte-

sen 800 hektárnyi területet fedtek le. A tulajdonosok ezeken belül pályázhattak adóked-

vezményekre illetve vissza nem térítendő támogatásokra. Az eredmény a lakásállomány 

50%-ának rendkívül gyors megújulása volt. A sietség és a pragmatizmus azonban sok 

esetben járt negatív következményekkel, mivel a korszerűsítés fontosabb szempont volt 

a történeti épületek megjelenésénél. A műemléki védettség alatt nem álló lakóházak 
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homlokzati hőszigetelésekor gyakran eltűntek a díszítések, az emeletráépítések pedig 

sokszor megváltoztatták a házak arányrendszerét. 

   

Schonensche Straße  - Trelleborger Ecke, Kopenhagener Straße 31; Forrás: Berlin 2. 

VÁROSMEGÚJÍTÁS ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK 

A második világháború pusztításai és a berlini fal megépítése miatt egész városrészek vál-

tak földdel egyenlővé. Kelet-Berlinben további romboló hatással járt a történeti városré-

szeket elhanyagoló fejlesztéspolitika és az erőszakos bontások. Nyugat-Berlinben már az 

újraegyesítés előtt megkezdődött a rehabilitáció, főleg a sűrítésre koncentrálva.  

   

Berliner Schwarzpläne – Louisenstadt (1940-1953; 1953-1989; 1989-2015); Forrás: Berlin 3. 

A rendszerváltást követően Németország nyugati és keleti várospolitikát (Stadtumbau 

Ost/West) dolgozott ki, amit Berlinben vegyesen kellett alkalmazni. Kelet-Berlin helyzete 

speciális, hiszen lakótelepek részleges visszabontására (pl. Marzahn) és sűrítő intézkedé-

sekre is sor került (Spandauer Vorstadt, Friedrichshain, Prenzlauer Berg).  

A felértékelő intézkedések sikeresek voltak, ugyanakkor intenzív dzsentrifikációs folyama-

tot indítottak el. A felkapott negyedekben az árak elszabadulása miatt teljes lakosság-

csere történt, amit a városvezetés új törvényekkel és szociális programokkal sem tudott 

megakadályozni. 
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Ma a népszerű negyedekben a rezsi nélküli 9 eurót is elérhetik négyzetméterenként a 

bérleti díjak. Ez a hosszú távú bérleti szerződések megszűnését eredményezte. Emellett 

sok lakástulajdonos is a nyugalmasabb külvárosokat választotta, és főbérlővé vált. Azok 

a családok, akik elfogadható áron szerettek volna saját lakást, célorientált szervezetekbe 

tömörültek.  

Az építő közösségek (Baugemeinschaften) tagjai elfogadható áron jutottak otthonhoz, 

ráadásul a befektetési céllal épült lakásoknál magasabb építészeti minőségben. Emellett 

a szociális kapcsolatok kiépítésében is eredményesebbek voltak. Berlin felismerte a stra-

tégia sikerességét, és igyekszik összekapcsolni az önszerveződő csoportokat a fejlesztési 

potenciállal.  

Az építő csoportok máris jelentős eredményeket értek el a város által átadott foghíjak, 

alulhasznosított területek beépítésével, de a szükséges több mint 150 ezer új lakás meg-

valósításában is stratégiai partnernek tekintik őket. 

   

 „Holzhaus”, Ruppiner/Schönholzer Straße, Zelterstraße 5-11.; Forrás: Berlin 4. 

REHABILITÁCIÓS KERETTERV 

Jelenleg a berlini fejlesztések az „összevarrás” fázisában vannak, ugyanis a tisztán nyugati 

és keleti programok (utógondozás mellett) befejeződtek. Az utóbbi években olyan kerü-

letek váltak aktívvá, mint a mindkét programot érintő Kreuzberg-Friedrichshain. Mivel a 

humán infrastruktúra pusztán a magánbefektetők támogatása mellett nem fejlődött – 

sőt, sokszor leépült –, szükségessé vált a támogatott területek (Fördergebiete) meghatá-

rozása a rehabilitációs területeken belül.  

Az új program keretében oktatási és kulturális intézmények felújítására lehet pályázni, de 

ebből a keretből finanszírozzák a zöldfelületek és a belső udvarok megújítását is. A kezdeti 

programokhoz képest bővültek a kommunikációs csatornák is, a város számos kérdésben 

ad tanácsot személyesen vagy prospektusokon keresztül.  

A fejlesztők racionális érvekkel való meggyőzésére jó példa, hogy a díszítések megőrzé-

sének szükségességét – a csere helyett a felújítást – a helyi kisipar fennmaradásának fon-

tosságával indokolják.  
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Támogatott területek Berlinben, Fördergebiet Ostkreuz; Forrás: Berlin 5. 

A rehabilitációs területekhez – tervpályázati eljárásban készülő – kerettervek kapcsolód-

nak. A kerettervnek mindig része egy beépítési koncepció, amely alapján az egyes tel-

kekre vagy összefüggő telekcsoportokra részletező tervpályázatok írhatók ki. Az aktuali-

zált keretterven a már elfogadott vagy építési engedélyes tervek végleges kontúrja is 

szerepel, így a következő pályázatokat ennek ismeretében lehet lefolytatni.  

A közlekedésfejlesztési és a zöldfelületi terv hatálya a magántulajdonban lévő felületekre 

is kiterjed. A humán infrastruktúra fejlesztésének koncepciója a támogatott, a részben 

támogatott és a támogatás szempontjából kérdéses közintézményeket határozza meg. 

Bizonyos tömbökre külön beépítési tervek is készülnek.  

A kerettervek és a támogatási rendszer együttes alkalmazásának köszönhetően a köz-

célú és a magáncélú fejlesztések egy egységes koncepció szerint valósíthatóak meg, és 

a zöldfelületi arány jelentősen növelhető. 

   

Louisenstadt – keretterv; Forrás: Berlin 6. 

ÉPÍTETT ÉRTÉKEK 

A városrészek műemléki, értékvédelmi rehabilitációját a 2010-ben kiegészített berlini mű-

emléki törvény szabályozza (Denkmalschutzgesetz Berlin – DSchG Bln). A törvény ki-

mondja, hogy a műemlék környezetét – legyen az épített vagy nem épített, köz- vagy 
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magántulajdonú – nem lehet oly módon megváltoztatni, hogy az a műemlék egyedi 

megjelenését rontsa. A műemléki környezet fogalma – mely nálunk éppen megszűnt – 

vizuális és használati szempontból definiált. A törvény és a mellékletként használható tér-

kép (Denkmalkarte) a műemléki területek fogalmát illetve lehatárolását is tartalmazza. 

Ezek kétfélék lehetnek. A műemléki társulások (Ensembles) falusias területek, kerületköz-

pontok vagy karakter szempontjából megőrzendő területek lehetnek, melyek jellemzően 

nem egyszerre épültek. A műemléki egységek (Gesamtanlagen) egy ütemben épült 

épületegyüttesek, amelyek jellemzően használat szempontjából is összekapcsolódnak. 

Ilyenek például a telepszerű lakóterületek és a közintézmények. 

    

Louisenstadt – műemléki területek (Denkmalkarte Berlin; Forrás: Berlin 7. 

A törvény a műemlékek és műemléki területek felújításának, megőrzésének finanszírozá-

sát a fővárosi költségvetési forrásokból biztosítja. Műemlékek esetén kétféle támogatási 

forma rögzített: a kedvezményes kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás.  

Egykori műemlék visszaépítése – elsősorban a műemlékvédelmi elvekkel ellentétes volta 

miatt – nem támogatott.  

Műemléki területekre adókedvezmény vagy adóvisszatérítés vehető igénybe, ami azon-

ban csak az épület megjelenésének megőrzésére vagy javítására fordítható, épület-kor-

szerűsítésre nem. Ez hamarosan változhat, ugyanis a jelenleg szerveződő „DenkMal ener-

getisch” nevű program a műemlékek energiatudatos felújításának irányait kutatja. 

A városmegújítási programok állami és fővárosi finanszírozást igényeltek, de a városveze-

tés saját számításai szerint minden 1 euró befektetett közpénz 6,30 euró magánbefekte-

tést jelentett Berlin számára. 
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Fotók 

   

Városmodell és belvárosi rekonstrukció 

     

Prenzlauer Berg, Raumerstraße – földszinti funkciók és közterülethasználat 

     

Prenzlauer Berg, Raumerstraße – növényzet a házakon, utcai fasorok 
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Kreuzberg – homlokzati zöldfelületek 

     

Prenzlauer Berg, Dunckerstraße – foghíjon kialakított közhasználat, játszótér 

     

Prenzlauer Berg, Hiddenseer Straße – foghíjon kialakított közhasználat, új beépítések 
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Prenzlauer Berg, Pappelallee – közösségi iroda a megnyitott udvaron 

     

Kreuzberg, zöld tömbbelső 

       

Historikus épületeken utólagos, szerelt erkélyek 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

110 

      

Historikus homlokzatok – eredeti állapotban felújítva, tagozatokkal, Prenzlauer Berg, Pappelallee 

       

Historikus homlokzatok – energetikai felújítás után eltűntek a tagozatok 

   

Historikus homlokzatok – energetikai felújítás után – csak az utca egyik oldalán megőrzött homlokzat;  

Fotók: Fonyódi Mariann 
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BÉCS 

A hetvenes évek elején az osztrák fővárosban 780 ezer lakásból 300 ezer volt átlag alatti 

komfortfokozatú (substandard). A háztartások egyharmadához nem tartozott WC 

és/vagy fürdőszoba sem.  

A város az akkor divatos szanálási stratégiában látta a lakáskrízis megoldását, amit az 

1974-ben elfogadott városfejlesztési terv (STEP 74) is jól tükröz. Szisztematikusan vásárolták 

fel az érintett telkeket, és tömb szintű bontásokat hajtottak végre, hogy a helyükön szoci-

ális lakásokat építhessenek.  

A módszer az épített értékek pusztulásán túl teljes lakosságcserét is eredményezett. Né-

hány elhíresült példa (Fiakerviertel, Florianikirche, Blutgasse) erőteljes tiltakozási hullámot 

indított el a lakosság és a szakma körében, amire a média is felfigyelt. 1974-ben a köz-

szolgálati televízió (ORF) a bécsi tömbbelsők pusztulásáról forgatott volna dokumentum-

filmet, ehelyett bekapcsolódott a Planquadrat nevű civil kezdeményezésbe. 

    

Planquadrat; Forrás: Bécs 1. 

A precedens értékű tömbrehabilitációs projektet, melynek keretében egy részben bon-

tásra ítélt tömb 34 udvarának összenyitása és egybefüggő közkertté alakítása történt 

meg, idővel a városvezetés is felkarolta. Így sor kerülhetett a rendezési tervek módosítá-

sára, ami a támogatási rendszer felülvizsgálatával egészült ki.  

FINOM REHABILITÁCIÓ  

Az új szlogen a „finom rehabilitáció” (sanfte Sanierung) lett. Bécs felmérte a teljes század-

fordulós lakásállományt, és egy máig érvényes minősítési rendszer szerint osztályozta a 

városrészeket. A rehabilitációt a mutatók szerinti legsúlyosabb helyzetben lévő területe-

ken indították el. A város saját (tartományi) költségvetésből, 3,5 milliárd euró invesztálá-

sával máig összesen 275 000 lakás megújulásához járult hozzá.  

A Városmegújítási Alap (wohnfonds_wien) kezdetben csak tervezői/koordinátori szerepet 

vállalt, de ma az akcióterületek utógondozása és a közösségszervezés is a feladatkörük 

része (Gebietsbetreuung).  

ÖKOKOMFORTOS LAKÁSOK 

Bécs városa gyakorlatilag bármilyen lakóingatlan-felújítást ösztönöz – újdonságként még 

hobbikertekre is igényelhető támogatás. A kritériumok alapján kijelölt akcióterületeken 
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lévő ingatlanokra kedvezményes kölcsön is igényelhető. A finanszírozás az ingatlanok 

négy kategóriába sorolásán alapul. Az A és B osztályzat összkomfortot, kiváló vagy meg-

felelő állapotot jelent. A C kategóriába sorolt lakásokban a fürdőszoba, a D csoportban 

pedig a WC sem áll rendelkezésre. Utóbbi két kategória prioritást élvez mindaddig, amíg 

teljesen fel nem számolódik, és hosszabb futamidejű, 250 euró/m2-ben maximált kamat-

tal számolhat.  

  

Célterületek, Keretterv – Sechshaus; Forrás: Bécs 2. 

A komfortosítás viszont kötelező. Alapkövetelmény, hogy a lakás hasznos alapterülete 

nem haladhatja meg a 150 m2-t, de nem lehet 22 m2-nél kisebb sem. Tetőterek hasznosí-

tásakor legfeljebb 100 m2-es lakások alakíthatók ki. Fontos a településszerkezeti tervvel és 

a beépítési tervekkel való összhang – ellenkező esetben bizottság dönt a támogatható-

ságról. 

  

Streffleurgasse 4, Sperrgasse 17; Forrás: Bécs 3. 

A „kis lépések nagyprojektjének” nevezett stratégia lényege, hogy a rendszer a mikrolép-

tékű beavatkozásoktól a tömb szintű átalakításokig igen sokféle finanszírozási formát kü-

lönböztet meg. Így lehetőség van a lakóterületek apránként történő megújulására és a 

túlzott lakossági eladósodás megelőzésére. Ezzel a módszerrel – más európai nagyváros-

októl eltérően – sikerült mérsékelni a dzsentrifikációt is.  
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FINANSZÍROZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS 

A finanszírozási rendszer sikeresen szolgálja a közérdeket azáltal, hogy a városszerkezeti 

szinten előnyös fejlesztések (pl. a benapozás és az átszellőzés javítása épület-visszabon-

tással, új zöldfelület) vállalása esetén nem csak kölcsön, hanem vissza nem térítendő tá-

mogatás is igényelhető. Az eleve sűrűn beépített város lakossága ismét növekszik, ezért 

nem cél a lakásszám csökkentése. A szabályozás lehetőséget ad a visszabontások és a 

lakásösszevonások miatt elvesztett területek pótlására, mely leggyakrabban ráépítés, te-

tőtér-beépítés formájában valósul meg. 

    

Neubaugasse 16; Forrás: Bécs 4. 

A finanszírozó a lakóházakra igényelhető támogatási formákat gyakorlati szempontok 

szerint rendezi, „alapcsomagokat” alkotva. Az alapfelújítás (Sockelsanierung) elsősorban 

az állagmegóvási munkálatokat és a közös felületek rekonstrukcióját jelenti.  

Az energetikai csomag (thewosan) homlokzati hőszigetelést, a nyílászárók felújítását/cse-

réjét vagy fűtés-korszerűsítést tartalmaz. Támogatják a távfűtési rendszerhez való csatla-

kozást, amely Bécsben gazdaságos és jól kiépített. Karbantartási támogatást főként a 

közös felületek (pl. a lépcsőház) tatarozására lehet felhasználni.  

Csak az üres épületekre vagy a gazdasági funkciójú ingatlanok lakóépületté alakítására 

fordítható a „teljes felújításra” kapott kölcsön. Külön kategóriát képez az emeletráépí-

tés/hozzáépítés, az akadálymentesítés és a közös lift beépítése. Komfortosítási támogatás 

igényelhető például erkély-hozzáépítésre, kaputelefon-beszerelésre, betörés- és zajvéde-

lemre. Az „alapcsomagok” kombinálhatók, kiegészíthetők. 

TÖMBREHABILITÁCIÓ 

A tömbrehabilitáció (Blocksanierung) keretében többek között a közösségi terek fejlesz-

tését, a belső udvar zöldfelületté alakítását, lakások kialakítását vagy az üres lakások 

hasznosítását támogatják. Kiemelt szempont a tömb és az épület szintjén is megvalósuló 

vegyes használat. A földszintek hasznosításának kulcsszerepe van, a zavaró vagy szeny-

nyező funkciókat viszont kiköltöztetik a tömbbelsőkből.  
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Siebenbrunnengasse 72 (2003, 2009, 2011); Forrás: Bécs 5. 

A tömbrehabilitációs forrásokat csak a célterületeken lehet felhasználni, amelyek a sta-

tisztikák, a hiányos felszereltségű lakások aránya és a kis lakások száma alapján kerülnek 

lehatárolásra. A célterületekre részletes koncepciók készülnek, melyek beépítési és bon-

tási tervet, közterület-alakítási javaslatot, zöldfelületi tervet, valamint cselekvési progra-

mot tartalmaznak.  

A célterületekhez nem tartozó ingatlanokra egy külön támogatási forma létezik: „kis 

tömbrehabilitáció” valamely támogatott alapcsomagon (leggyakrabban az alapfelújí-

táson) felüli városszerkezeti szintű átalakítás. 

  

Siebenbrunnengasse 72:  előtte – utána; Forrás: Bécs 6. 

A pályázaton – néhány kivétellel – alapkövetelmény az épület minimum 20 éves életkora, 

és hogy legalább 50 %-a magántulajdonban legyen. A többlépcsős pályázati eljárás első 

fázisában az igénylők (akik bérlők is lehetnek) egyeztetnek a hivatallal, amely ellenőrzi a 

jogszabályi összhangot, felméri az ingatlant, és pontrendszer alapján értékel. Közösen ke-

resik meg az ingatlan állapotának és az anyagi lehetőségeiknek legmegfelelőbb támo-

gatási formát. A második körben megvizsgálják a háztartások fizetőképességét, és ennek 

figyelembe vételével határozzák meg az egy egységre (lakás vagy m2) vetített maximá-

lisan felvehető kölcsön összegét, valamint a törlesztés ütemezését. Az építkezés alatt a 

város folyamatosan ellenőrzi a kiadásokat és a kivitelezés minőségét, csak az átadás 
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után lehetséges a végelszámolás és a hitelezés. A lakbérek bizonyos mértékig megemel-

hetők, de nagyobb kölcsönök esetén inkább a futamidő-hosszabbítás a megszokott el-

járás. 

  

Tivoligasse 21: előtte – utána; Forrás: Bécs 7. 

Már az az 1984-ben elfogadott városfejlesztési terv (STEP 84) is tartalmazott energetikával, 

fenntarthatósággal kapcsolatos irányelveket. A távhőre való átállás és a megújuló ener-

gia támogatása mellett például ellenezték az üvegházhatást fokozó építőanyagok hasz-

nálatát.  

Jelenleg a finanszírozási rendszer harmadik rétegét az ökoprogram adja, melynek keret-

ében napenergiás, hőszivattyús és hibrid rendszereket támogatnak. Épület rehabilitáci-

ója esetén ugyanakkor pályázati előnyt jelent a meglévő szerkezetek (pl. nyílászárók) le-

hetőség szerinti megőrzése. A tapasztalat és a számok igazolták, hogy ez egyáltalán nem 

összeférhetetlen Bécs azon célkitűzésével, hogy 2050-re nulla energiamérlegű várossá 

váljon. 

A város vezetése jókor váltott irányt, ezt követően pedig folyamatosan képes volt alkal-

mazkodni. Lassú építkezésre épülő stratégiájának sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint 

a legfrissebb rangsor, amely szerint Bécs a világ második legélhetőbb városa. 
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DREZDA 

Drezdában jelenleg az 1945-ben megsemmisített óváros visszaépítése áll a figyelem kö-

zéppontjában. Emellett „csendben” zajlik a kevésbé károsodott, ezért jobbára egykorú 

épületállományú és egységes karakterű történeti külvárosok átalakulása is. A város 1989 

után rehabilitációs területeket (Sanierungsgebiete) jelölt ki, amelyek összesen majd’ 300 

hektárt fedtek le.  

    

Äußere Neustadt – épületek állapota és légifotó; Forrás: Drezda 1. 

Jelenleg hét aktív akcióterületet tartanak nyilván. A szövetségi kormány, a tartomány és 

a város közösen finanszírozza az eddig mintegy 74 millió euróba kerülő programot. A bü-

dzsé 53%-át a magántulajdonosok támogatása és az adókedvezmények teszik ki, ame-

lyekért cserébe a hivatal ellenőrzi a felújítások minőségét. A költségvetésben 26 %-os rész-

aránya van a közterületek rendezésére és az intézmények (iskolák, óvodák, ifjúsági klu-

bok, játszóterek) felújítására fordított összegnek. A fennmaradó támogatást a tervezési 

és egyéb munkadíjakra, valamint az üres telkek megvásárlására fordítják. 

  

 „Louisengrün” (Louisenstraße 63) Kunsthofpassage (Alaunstraße – Görlitzer Straße); Forrás: Drezda 2. 

Utóbbira a Stadtumbau Ost politikájának jegyében van szükség, amely az egykori kelet-

német tagállamokban nem támogatja a városszövet sűrítését. A felvásárolt foghíjakon 
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és a belső udvarokban inkább zöldterületeket hoznak létre, vagy a hiányzó humán infra-

struktúrát egészítik ki.  

Ez Drezda legnagyobb, 87 hektáros akcióterületén is megfigyelhető. Az egyre felkapot-

tabb Äußere Neustadt-ban igyekeznek ráerősíteni a meglévő sajátosságokra, ami a mű-

vésznegyed karakter és a minőségi kiskereskedelem támogatását jelenti.  

A negyed egyik mintaprojektje a „Louisengrün” kialakítása volt a Louisenstraße 63. alatti 

foghíjtelken és a mögötte lévő tömbbelsőben. A játszó- és sportterületet a közeli, helyhi-

ánnyal küzdő iskola is használja.  

A Kunsthofpassage nem városi fejlesztés, hanem művészek és magánbefektetők példa-

értékű együttműködése. Az átjárókkal összekötött félpublikus udvarokban kávézók, bol-

tok és galériák, az emeleti szinteken pedig lakások találhatóak. 

Fotók 

     

Neumarkt / történeti negyed, lerombolt épületek teljes visszaépítése, információs központ  

       

Äußere Neustadt / Quartier VI-VII – közterület és homlokzatok megújítása, foghíjakon új funkciók 
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Äußere Neustadt / Kunsthofpassage Dresden, művészekkel való együttműködés 

       

Äußere Neustadt / Quartier VI-VII – homlokzatok megújítása, utólagos erkélyépítések; Fotók: 

Fonyódi Mariann 

KOPPENHÁGA 

Koppenhágában a városfal lebontása (1856) után igen rövid idő alatt épültek ki az egy-

séges, klasszicista stílusú történeti külvárosok. Az 5-8 szintes épületállományú, keretes vagy 

zártudvaros beépítésű „falon kívüli” kerületek nagyon magas sűrűségűek, de mind közül 

Nørrebro van a legrosszabb helyzetben.  

A belvárostól északkeletre fekvő munkásnegyedben sok az önkényes lakásfoglaló, rend-

szeresek a kilakoltatások. 1980-ban egy üres telken létrejött illegális „építő játszótér” 

(Byggelegeplads), 2007-ben egy 1897 óta létező közösségi ház (Ungdomshuset) lebon-

tása miatt alakultak ki összecsapások a rendőrséggel.  
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Birkegade Rooftop (JDS Architects), BaNanna Park; Forrás: Koppenhága 1. 

Ma a kerület lakosságának 30 %-át bevándorlók teszik ki, ami a társadalmi feszültséget 

csak tovább fokozza. A városvezetés a közelmúltban irányt váltott, és megértőbben vi-

szonyul a civil kezdeményezésekhez. Felvásárolt például egy foghíjtelket, hogy megaka-

dályozza beépítését – így jött létre a kármentesítés után 2010-ben átadott BaNanna Park. 

  

Superkilen Park (BIG Architects; Topotek 1; Superflex); Forrás: Koppenhága 2. 

A legnagyobb publicitást ugyanakkor a Superkilen (2012) projekt kapta. Az egy kilométer 

hosszú sétány szerkezeti jelentőségű utakat köt össze, és három, jól elkülönülő részből áll, 

melyek közül a „vörös tér” a leglátványosabb. A tervezők bevonták a mintegy 60 nem-

zetiségből összetevődő lakosságot, és szimbolikus gesztusként az általuk kiválasztott or-

szágok utcabútorainak másolatait helyezték el.  

Az „urban spotting” stratégiájának jegyében a neuralgikus pontokon található közterü-

letek megújulása élvez elsőbbséget (pl. Ravnsborggade Action Spot, Guldberg Byplads, 

Mimersparken).  

A különösen zöldhiányos területeken a város olyan kísérleti projekteket is támogat, mint 

a Birkegade Rooftop – a nulla zöldfelülettel rendelkező társasház emelet-ráépítésekor lét-

rehoztak egy tetőkertet, amely a lakóközösség játszó- és eseménytere. A kávézók, étter-

mek megszaporodása máris jelzi, hogy tudatos imázsépítéssel sikerült a multikulturalitás-

ból előnyt kovácsolni. 

http://www.big.dk/projects/suk/
http://www.topotek1.de/#/de/projects/chronological/110
http://www.superflex.net/
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3.2.  VÁROSI KLÍMA ÉS INFRASTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

- a tervezési területen a városi klíma vizsgálata, a városi hősziget-hatás enyhítésére vo-

natkozó beavatkozási módok és helyek kijelölése 

3.2.1.  A VÁROSI KLÍMA ÉS A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER  

Helyzetfeltárás 

Budapest éghajlati viszonyainak alakulásában is egyértelműen megjelenik a globális klí-

maváltozás. 1901 és 2013 között, mintegy 112 év alatt, 1°C-os emelkedés mutatható ki 

Budapest évi középhőmérsékletének alakulásában. Az általános felmelegedés mellett 

legalább annyira fontos a szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedése. 

Klimatológiai adatok alapján a nyári középhőmérséklet emelkedett leginkább a múlt szá-

zad eleje óta, amely a hőséghullámok sűrűbb előfordulásában is megmutatkozik. A klí-

mavédelem mellett kiemelten kell foglalkozni a klímaadaptációval, az éghajlatváltozás 

okozta hatásokhoz való alkalmazkodással, különösen az olyan sűrűn beépített területe-

ken, mint a historikus városszövet területe. 

A sűrűn beépített historikus vá-

rosszövet területének hőmérsék-

lete több fokkal magasabb a je-

lentősebb zöldfelületekkel ren-

delkező külső területeken mér-

hető értéknél. A városi hősziget 

magja a főváros pesti oldalán 

íves alakban helyezkedik el le-

fedve a belvárost.  

Műholdfelvételek alapján a ta-

vaszi-nyári időszakban a hősziget 

kiterjedése és intenzitása is jelen-

tős: a városkörnyéki átlaghőmér-

sékletet tavasszal 3-4°C-kal, míg 

nyáron 4-6°C-kal meghaladó te-

rület a fővárosnak szinte az egész 

pesti részére kiterjed. Mérőállo-

mások felszínhőmérsékleti ada-

tai hasonló értékeket mutatnak, 

a júniusi átlagos hősziget-intenzi-

tási érték délelőtti időpontokra, 

a 2001-2013 időszakra vizsgálva 

3,29°C volt (forrás: Bartholy-

Pongrácz-Baranka).  

Javaslatok 

A városi hősziget-hatás mérséklése a sugárzás-bevétel mérséklésével, a párologtatás nö-

velésével, valamint az átszellőzés fokozásával érhető el. A világos felületek (háztetők, 

 

 

Hősziget-intenzitás 
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homlokzatok, utcakövek) növelik a sugárzás-visszaverést, a zöldfelületek pedig fokozzák 

a párolgást, vagyis csökkentik a levegő közvetlen melegítését. Ennek érdekében a köz-

területeken, a köztereken és parkokban sok árnyékkal, vízfelületek alkalmazásával és ter-

mészetes szellőzés biztosításával lehet a túl meleg hőérzet több összetevőjét is mérsékeli. 

Az átszellőzés érdekében a várostervezés eszközeivel meg kell őrizni a városközpont felé 

tartó egyenes és kellően széles útvonalakat. A széljárás, természetes domborzat sajátos-

ságaihoz alkalmazkodó beépítés és úthálózat megteremtése szükséges. Ezeken az útvo-

nalakon a felszín beépítettségét alacsony szinten kell tartani. A szabályozási és a beépí-

tési tervekben indokolt érvényre juttatni a hő- és vízháztartás javítását szolgáló megoldá-

sokat (árnyékolás, borítás, vízáteresztő burkolatok, stb.) is. 

A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Helyzetfeltárás 

A város klimatikus viszo-

nyait döntően befolyásolja 

a kialakult zöldfelületi rend-

szer (a zöld infrastruktúra). 

A biológiailag aktív 

felületek (a növényzettel 

borított felületek, vagyis a 

zöldfelületek és az élővíz 

felületek) életfolyamataik 

révén jelentős 

kondicionáló hatást fejte-

nek ki, mérséklik a városi 

hősziget-hatást, javítják a 

levegő páratartalmát és 

mozgását, illetve megkötik 

a légszennyező 

anyagokat, ezért az egész-

séges környezet megte-

remtéséhez elengedhetet-

len, hogy elegendő zöldfe-

lület és egyéb biológiai 

szempontból aktív felület 

álljon rendelkezésre kör-

nyezetünkben.  

A historikus városszövet 

rendkívül kevés zöldfelülettel rendelkezik. Míg Budapest teljes területének körülbelül 47%-

a zöldfelület (növényzettel fedett terület), addig a pesti belváros területén csak 3-5%-os 

a zöldfelületi borítottság. Ezt a helyzetet még tovább súlyosbítja, hogy az érintett terület 

sokkal nagyobb lakónépességgel rendelkezik. A belvárosi kerületekben alig 1-4 m2 aktív 

zöldfelület jut egy főre (miközben Budapest teljes közigazgatási területére és teljes népes-

ségére vetítve mintegy 150 m2 zöldfelület jut).  

 

 

100       90        70         50         30        10        0 

Zöldfelületi intenzitás 
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A historikus városszövet zöldfelületi rendszere alapvetően szigetes elrendezésű, a burkolt, 

beépített területekben szigetszerűen fordulnak elő összefüggő, de jellemzően kis 

alapterületű zöldfelületi elemek (közparkok, közkertek, belső udvarok, lakókertek, 

intézménykertek). Ezeket a területi elemeket csak esetlegesen kötik össze lineáris 

zöldfelületi elemek (fasorok, zöldsávok). 
 

 

Historikus városszövet zöldfelületi rendszere 

A zöldfelületi rendszer fejlesztésének alapelvei 

A kialakult zöldfelületi rendszeren jelentős mértékben már nem lehet változtatni, a város-

szövet, a beépítés sajátosságai miatt a zöldfelületek bővítésére csak nagyon korlátozott 

lehetőségek állnak rendelkezésre, a jelenlegi, meglévő zöldfelületek felértékelődnek és 

alapvetően a meglévő zöldfelületi elemek funkcionális, esztétikai, ökológiai fejlesztése, 
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illetve alternatív zöldfelületek létesítése jelent lehetőséget (zsebparkok, nappal közhasz-

nálatra megnyitott belső udvarok, zöldtetők, homlokzati zöldfelületek, közösségi kertek 

létesítése, foghíjtelkek ideiglenes hasznosítása). 

Közterületi zöldfelületek növelésére elsősorban a lakóutcák átépítésével párhuzamosan 

nyílhat lehetőség, hiszen új zöldterületek (közparkok, közkertek) kijelölésére a historizáló 

városszövetben nagyon kevés az esély. Így a városi szövet fellazításának, a közterületek 

humanizálásának alapvető eszköze a meglévő zöldfelületi elemekhez kapcsolódva ren-

dezett közterületek hálózatának kialakítása, amelyek egy részén a forgalomcsillapítás 

eszközei is bevethetők.  

A zöldfelületi jellegű fejlesztés csak a közterületek megújulásával egyszerre jelenthet a 

környezetminőségben pozitív változást. Ennek megfelelően koncepció alapja elsősorban 

a térnyerés, mind a zöldfelületeknek, mind közösségi funkciónak, gyalogos felületeknek. 

A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

KÖZKERTEK, KÖZPARK, KÖZTEREK 

Helyzetfeltárás 

Az elmúlt évtizedekben a historikus városszövet zöldterületein jelentős fejlesztések történ-

tek. A közparkok, közkertek jelentős része az új társadalmi igényeknek megfelelően meg-

újult mind minőségi, mind funkcionális értelemben. Ugyanakkor a növekvő használati in-

tenzitás egyre erőteljesebb kihívást jelent a zöldfelületek és a parki létesítmények fenn-

tartásában. Az elmúlt évek idegenforgalmi nyomása még tovább fokozta a terhelést. A 

közparkokban (vagy legalábbis azokat érintve) évről-évre egyre több rendezvényt bo-

nyolítanak le.  

A látogatók tömege, mozgása, a kihelyezett berendezési tárgyak (sátrak, pavilonok, szín-

padok stb.) és ezek szállítása olyan terhelést jelent a parkokra, terekre nézve, amelyet az 

nem tud elviselni károsodás nélkül. Fokozza ezt a hatást az, amikor a rendezvények sűrűn 

követik egymást ugyanazon a területen, ezért az érintett zöldfelület nem tud regenerá-

lódni.  

Javaslatok 

A közparkokat, közkerteket az intenzív használatnak megfelelően kell kialakítani, megújí-

tani, ami természetesen magasabb költségvonzattal bír. Az újjáépített parkok intenzí-

vebb és ezért költségesebb fenntartást is igényelnek az értékesebb növényállomány és 

a magasabb technikai színvonal (automata öntözőhálózat, korszerűbb játszóterek) miatt, 

különben néhány év múlva hasonló állapotba kerülnének, mint a felújításuk előtt. Nem-

csak új zöldfelületek létesítése, illetve a meglévőek megújítása, hanem azok folyamatos 

karbantartása, fenntartása is fontos feladat. 

Ugyanakkor a megnövekedett költségek mellett figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy 

az adott park ökoszisztéma szolgáltatása is növekszik: jelentősebb a zöldfelületi intenzitás 

és a városklíma-kondicionáló hatás, továbbá a használati érték is erősödik.  

A zöldterületek létesítésének, megújításának externáliája jól mérhető a parkokkal határos 

ingatlanok értéknövekedésében. A „zöldre” és „nem zöldre” néző lakások meghirdetett 

ára közötti különbség néhol két-háromszoros is lehet. Egy-egy környék viszonylag presztí-

zsét a helyi park jó állapota igen nagymértékben képes kompenzálni. 
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FASOROK, ZÖLDSÁVOK, GYALOGOS SÉTÁNYOK 

Helyzetfeltárás 

A felszín intenzív igénybevétele (gyalogos és közúti közlekedés, parkolás, egyéb különle-

ges területhasználatok) miatt zöldfelületek (zöldsávok) kialakítása nem lehetséges. Ez 

esetben a fák, fasorok szintezettsége jelenthet megoldást a zöldfelületi intenzitás javítá-

sára.  

Az útburkolatok, parkolófelületek, gyalogosjárdák árnyékolását is biztosító lombkorona 

egészséges állapotban jelentősen javítja a levegő minőségét. Így a historikus városszövet 

legjelentősebb kondicionáló hatást kifejtő, közterületi zöldfelületi elemei a fasorok lehet-

nek.  

Ennek ellenére a belváros utcái a szűk közterületek, a közlekedési és közmű létesítmények 

elsőbbsége miatt jellemzően fásítatlanok, vagy csak szakaszosan, hiányosan fásítottak. 

Emellett üres, de beültethető fahelyek is találhatók még a belvárosban. 

Közterületek fásításának legjellemzőbb akadályai: 

1. A felszínen a közlekedési létesítmények elsőbbsége: Egy Terézvárosra készült tanul-

mányterv1 alapján kijelenthető, hogy egy 14 méter széles, kétoldali parkolással ren-

delkező belvárosi utcában a közterületek kb. 20%-át a gépjármű forgalmi sáv, 35-

50%-át pedig a parkolósáv teszi. A maradék területen jellemzően már csak a gyalo-

gos forgalom számára (vagy már annak se) van elegendő hely. 

2. A felszín alatti közművek helypazarló kialakítása: A közműveket egymástól és a fák 

gyökérzetétől műszakilag meghatározott, szabványokban rögzített védőtávolságok 

védik. (Ezzel szemben a fákat a közművektől semmilyen szabály sem védi.) A histori-

kus városszövet sűrűn beépített területein közművek teljesen behálózzák a közterüle-

tet, ezáltal olykor nem csak ideális fatelepítés nem lehetséges, hanem maga a fásítás 

is ellehetetlenül, mint az alábbi példában is látható. A közművek kiváltása, közmű-

alagút kiépítése jelentős költségvonzattal jár, ezért helyette a közterületi fejlesztések 

esetén sokszor inkább a fasorlétesítést váltják ki dézsás növények telepítésével, ala-

csony cserjék ültetésével.  

3. A felszín felett a tűzvédelmi előírások korlátozásai: A tűzvédelmi szabályzat 14 m szint-

magasság feletti legfelső építményszintű épületek (középmagas és magas házak) 

esetében a homlokzatok előtt már csak úgy enged meg fasort telepíteni, hogy a fák 

egymás közötti távolsága a mentési oldalon legalább 15 m legyen. Emellett a sza-

bályzat a homlokzattól konkrét távolságra és szélességben felvonulási utakat és ki-

talpaló helyeket követel meg teherbíró felülettel (ennél fogva vízzáró beton alépít-

ménnyel), amely a zöldfelületek telepíthetőségét szintén korlátozzák. (Ha a szabály-

zat érvényben lett volna például a palotanegyedi Reviczky Gyula utca vagy Ötpa-

csirta utca rendezésekor, akkor az a fasor, nem jöhetett volna létre.) A közvilágítás 

módja és a fák lombozatának összehangolása is fontos feladat. 
 

                                                      

1 Dr. Nagy Katalin, Papp Katalin, Gábor Péter, Kovács András, Wettstein Miklós (2009): Terézváros zöldterület- 

és közterületfejlesztési koncepciója (tanulmányterv) 
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Ugyanakkor jelentős kihívást jelent a meglévő faegyedek, fasorok védelme és megújí-

tása is, mivel a város a legszennyezettebb, és jellemzően mechanikai hatásoknak legin-

kább kitett területein találhatók.  

A kedvezőtlen környezeti hatások (pl.: légszennyezettség, sózás, út- és közműépítések, 

közlekedés, parkolás által okozott mechanikai sérülések) miatt városszerte romlik a fák 

állapota, így egyre több fa pusztul ki. Emellett számolni kell a fák természetes elöregedé-

sével is.  

 

Közmű védőtávolságok a Hollán Ernő utcába; Forrás:: Lépték-Terv Tájépítész Iroda 

 

Az újonnan kialakított fasoroktól eltekintve a budapesti sorfák jellemzően idősek már. A 

kor előrehaladtával az idős fasorok környezeti kockázata is növekszik, ami miatt egyre 

jelentősebb feladattá válik a fasorok megújítása. A rendszeres karbantartással, a fasorok 

fokozatos megújításával egyenletesebb maradhat a fasorok zöldfelületi értéke. Ugyan-

akkor fák elöregedésének tünetei hamarabb jelentkeznek a városi környezetben. A be-

szűkölt élettér, a talaj kedvezőtlen vízháztartása és a már említett környezeti ártalmak 

mind felgyorsítják a fák öregedését. Fontos tehát olyan várostűrő fafajták választása, me-

lyek a megváltozott környezeti viszonyokat, a szennyezett levegőt, a felmelegedést is job-

ban tűrik.  

 

Reviczky Gyula utca példaértékű fásítása 

 

http://epiteszforum.hu/galeria/egyre-kevesebb-fa-a-varosokban-az-intezmenyesitett-fanyuves-abeceje/100893
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Javaslat 

A belvárosban elsősorban a közúti forgalom korlátozásával és a meglévő parkoló kapa-

citások csökkentésével lehetséges új fasorok létesítése, gyalogosbarát közterületek kiala-

kítása. Ehhez természetesen bátor várospolitikai döntések kellenek. A már megvalósult, 

ilyen jellegű fejlesztések (pl. Budapest Szíve pályázat keretében megvalósult gyalogos-

barát utcák) is visszaigazolják a döntések helyességét. Jó alapot adhat ezekhez a fejlesz-

tésekhez a behajtási díj bevezetése is. 

Az adott közterület városszerkezetben (ezen belül is a közlekedési és zöldfelületi rendszer-

ben) betöltött vagy tervezett szerepének megfelelően, továbbá a parkolóhelyek számá-

nak felvállalható csökkentéshez és természetesen a finanszírozási forrásokhoz mérten 

dönthető el, hogy milyen jellegű beavatkozások lehetségesek.  

A közművek és a burkolatok átépítése nélkül is lehetséges kisebb, inkább esztétikai és 

pszichés-mentális hatású minőségjavulást elérni a közterületeken kisebb planténeres fák 

kihelyezésével (LAKÓUTCA RENDEZÉSE 1. adatlap).  A közterület részleges átépítése vi-

szont már magában hordozza a valódi fásítás lehetőségét is, amely már jelentősebb kon-

dicionáló hatást is kifejt (LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2. adatlap).  Ugyanakkor a gyalogos-

barát közterület kialakítása ennél jelentősebb beavatkozást, térfalig történő teljes átépí-

tést igényel (LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3. adatlap). A beavatkozások kiválasztásánál figye-

lembe kell venni a gyalogos és a zöldfelületi hálózat hiányait (egyúttal lehetőségeit), kap-

csolódási pontjait. 

A közterület megújításnál törekedni kell a talajba ültetett, minél több, nagy lombkoronájú 

fa telepítésére, a dézsás növények kihelyezése helyett, ezért elsősorban a teljes vagy rész-

leges átépítés javasolt az utcák fásítása érdekében.  

Az utcák fásítása érdekében szükség van a jelenleg érvényes közmű védőtávolságok, 

tűzoltási szabványok felülvizsgálatára, a követelményeknek a meglévő épített környezet 

lehetőségeivel való összeegyeztetésére. A meglévő értékeket a fenntartásra fordított na-

gyobb figyelemmel szükséges megóvni. Fontos feladat egy átfogó fakataszter készítése, 

a meglévő fák összeírása egyben lehetőséget ad a fasorok felújításának hosszú távú, 

szakaszos programjának elkészítésére is. A fasorok megújításánál a fokozatosság elvét 

érdemes követni.  

A magánterületek, belső udvarok zöldjeinek intenzifikálását, közhasználatra való idősza-

kos megnyitási lehetőségeit fővárosi szinten lenne érdemes ösztönözni, melybe beletar-

tozik a tűzfalak zöldesítésének ösztönzése is. 

Növényalkalmazás2 

Út menti sorfának azok a fajok alkalmasak, amelyek egyenes törzset és felálló koronát 

nevelnek, s ágaik nem törékenyek. Városban a felsorolt tulajdonságoknak még kiváló 

tűrőképességgel is kell párosulniuk. Ezt a növénycsoportot éri ugyanis a legtöbb és a leg-

erősebb károsító hatás: sózás, kipufogó gázok, taposás, a burkolat alatt a talaj száraz-

sága és gépjárművek vibrációjából fakadó talajtömörödöttség, levegőtlenség. A talaj-

ban levő közművek javításakor (kábelcsere, csatornajavítás) gyökérzetük súlyos sérülése-

ket szenvedhet, koronájuknak bírni kell az időnkénti csonkítást, metszést (légvezetékek).  

                                                      

2 Schmidt Gábor (2003): Növények a kertépítészetben (Mezőgazda Kiadó) 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

127 

A várostűrő fafajok legfontosabb tulajdonságai: szárazságtűrés, a levegőtlenség és ma-

gas sókoncentráció tűrése, a jó regenerálódóképesség. 

A jelenlegi ismereteink szerint leginkább várostűrő fafajok:  

 Celtis occidentalis – ostorfa 

 Gleditsia triacanthos – lepényfa 

 Sophora japonica – japánakác 

 Pyrus – vadkörték 

 Koelreuteria paniculata – csörgőfa 

 Crataegus – galagonya 

 Fraxinus – kőris 

 Ginkgo biloba – páfrányfenyő 

A faj- és fajtamegválasztásnál tekintetbe kell továbbá venni az utcát határoló épületek 

tájolását, magasságát, és az ennek megfelelően alakuló szélterelő szerepét és árnyékve-

tését. 

Ugyanakkor az újabb kártevők megjelenésével és az ismereteink bővülésével a várostűrő 

fafajok listája változhat, ezért is kiemelten fontos megfelelő szakember (tájépítész vagy 

kertészmérnök) bevonása a közterületek fásításának tervezésébe, megvalósításába.  

A történeti településhez a történeti növényfajták alkalmazása ajánlott, a kialakult egysé-

ges fasorokat elsősorban a hagyományosan használt fajtákkal javasolt megújítani, vala-

mint a lombalakon és a törzsön túl a fák virágzó állapotának összehangolása is szempont 

lehet, ilyen módon a növényzet illathatása is megjelenik az érzékelhető megjelenésben. 
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3.2.2. KÖZMŰELLÁTOTTSÁG  

JELENLEGI HELYZET ÉS TRENDEK 

A közműveket vízi- és energiaközművekre lehet tagolni. A belvárosról általánosan el-

mondható, hogy teljesen közművesített, azonban a szolgáltatók folyamatos hálózat re-

konstrukciós munkái ellenére koros, avult vezetékszakaszok is megtalálhatóak. A külön-

böző közművek kiépítése eltérő időben valósult meg, így sok helyen a védőtávolságok 

nem racionálisan lettek kialakítva. Egyes vezetékek tervezett rekonstrukciója során java-

solt a többi közmű rekonstrukcióját is elvégezni, és racionálisabb fektetéssel kialakítani. 

VÍZIKÖZMŰVEK 

A 2011. évi CCIX. törvény definíciója alapján a vízi közmű olyan közcélú vízilétesítmény, 

ami az ivóvízellátást és tűzivíz biztosítását, vagy a szennyvízelvezetést (egyesített rendszer 

esetén a csapadékvíz-elvezetést is), kezelését, a tisztított szennyvíz hasznosítását és elhe-

lyezését szolgálja. A csapadékvíz elvezetésének feladata jogilag nem rendezett.  

A belváros területén, ahol a historikus beépítéssel rendelkező városrészek dominálnak, 

jellemzően egyesített rendszerű, gravitációs üzemű csatornahálózat (a szennyvíz és a 

csapadékvíz azonos csatornában kerül elvezetésre) épült ki. Ezen hálózat egy része a 

hatékony és gazdaságos vízelvezetés érdekében nagy szelvénymérettel rendelkezik, hi-

szen a város külső kerületeinek szennyvizét és csapadékvizeit is fogadnia kell. A nagy mé-

retek miatt a helyigényük is jelentős. 

A burkolt felületek arányának, valamint a nagy intenzitású csapadékesemények előfor-

dulásának növekedése az elvezetendő csapadékvíz mennyiségének növekedését 

okozza. Sok esetben a csapadék és egyesített csatornahálózatok kapacitása nem meg-

felelő, így intenzív eső esetén a pincék elöntésével és a csatornák kiöntésével kell szá-

molni. Továbbá a csatornában jutó nagy mennyiségű csapadékvíz esetén működésbe 

lépnek a záporkiömlők, amiken keresztül ugyan hígított, de tisztítás nélküli szennyvízzel ke-

vert csapadékvíz jut a Dunába. 

ENERGIAKÖZMŰVEK 

A fogyasztók folyamatosan vagy időszakosan jelentkező energiaszükségleteit kielégítő 

villamosenergia-ellátás, gázellátás és távhőellátás üzemének biztonsága és a fogyasztók 

védelme érdekében szakáganként az elosztásra és szolgáltatásra egyaránt a részletes 

jogszabályi háttér biztosított. 

A belváros – más európai nagyvárosokkal ellentétben – távhővel jellemzően nem ellátott, 

mindössze Józsefváros területének egy kisebb részén érhető el távhőszolgáltatás. A bel-

városban a hőigényt földgázüzemű egyedi fűtőberendezések elégítik ki, amelyek koros 

kéményei jellemzően rossz állapotban vannak, ütemezett kéményfelújításokat igényel-

nek. A távhőellátás előnye elsősorban a sűrűn lakott, belvárosi területeken realizálható, 

ahol a hőigény koncentrált és a közúti közlekedésből adódó számottevő károsanyag-

kibocsátás mellett nem jelentkezik további levegő minőséget rontó terhelés. A környező 

területeken meglévő fővárosi távhőhálózatok a távhőlefedettség bővítésének műszaki 

lehetőségét biztosítják, a vezetékpárok elhelyezése a javasolt komplex közterület-meg-

újítások során figyelembe veendő.   
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Az elektronikus hírközlés hálózatai a közművekhez hasonlóan közterületi helyigénnyel és 

biztonsági övezettel jelennek meg, a belvárosban a hálózatok jellemzően alépítmény-

ben és földkábelként létesültek. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók hálózatfejlesztései-

ket – a piaci igényeknek megfelelő ütemben – saját beruházásban végzik, az engedé-

lyező hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 

A városképben kritikus látványelemként tűnnek fel a jellemzően légvezetékként megje-

lenő, közlekedésben használt vezetékek (a villamos, a troli felső betáplálása és a közle-

kedési lámpák vezetékei) és az elektromos közművek felszín feletti, köztéri kapcsoló szek-

rényei. 

KÖZTERÜLETI BERENDEZÉSBŐL ADÓDÓ KONFLIKTUSOK 

A közművek elhelyezése elsősorban a közterületek alatt történik. A belvárosban a dön-

tően zártsorú beépítések miatt a közterületek szélessége állandónak tekinthető.  

 

Közművek elhelyezése 15 és 10 m szélességű utca esetén  

A belváros zöld éhségének csillapításának egyik megoldása az utcák fásítása, aminek a 

sűrű közműhelyzet gátat szabhat. Szűk utcák esetén teljes közművesítettség és nagyobb 

átmérőjű vezetékek mellett a szabványokban meghatározott védőtávolságok (lásd 29-

32. ábrák) betartása után nem mindig marad elegendő hely a fa megfelelő életterének 

biztosítására, valamint az elhelyezés a gyakorlatban nem ideális. 10 m széles utca eseté-

ben, amennyiben nagyobb átmérőjű víz-, és gázvezeték lenne, már nem lehetne tartani 

az előírt védőtávolságokat. 

Szükséges átgondolni a történeti, kialakult települési környezetben alkalmazható védő-

távolságok és tűzoltósági felvonulási útvonalak rendszerét is. 
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Vezetékek egy-

mástól való 

védőtávolsága 

(MSZ 7487/2-80) 

 

Vezetékek 

épülettől való 

védőtávolsága 

(MSZ 7487/2-80) 

 

Gázvezetékek 

védőtávolsága 

(MSZ 7048) 

 

Gázvezetékek 

védőtávolsága 

(MSZ 7048) 

 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

131 

LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

A közművekkel kapcsolatos fejlesztések célja nem csak a koros, avult vezetékek cseréje, 

hanem egy fenntartható, élhetőbb belváros kialakítása, melyet a következő fejlesztések-

kel lehet elősegíteni: 

 a vezetékek racionális elhelyezésével, esetlegesen közműalagutak megépítésével a 

belváros zöldebbé tétele a fásítás lehetőségének megteremtésével; 

 csapadékvíz-gazdálkodás a nagy intenzitású csapadékok károkozásának csökkenté-

sére; 

 emissziót nem okozó távhőellátás kiépítése; 

 megújuló energiaforrások alkalmazása a végső energia felhasználáshoz köthető CO2-

kibocsátás csökkentése érdekében. 

A KÖZMŰVEK RACIONÁLISABB ELHELYEZÉSE AZ UTCAI ZÖLDFELÜLETEK, FÁSÍTÁS ÉR-

DEKÉBEN 

A historikus beépítéssel rendelkező városrészek közterület megújításának során a fásítás 

az elsődleges szempontok között kell, hogy szerepeljen. Azonban a szűk utcák esetében 

a sűrű, esetleg nagy átmérőjű közművezetékek jelenléte ezt gátolhatja. A közterület fel-

újítása során az alábbi közmű fejlesztések válhatnak szükségessé a fásítás feltételeinek 

megteremtéséhez: 

 közművek közös munkaárokban történő átépítése, 

 közművek közműalagútban történő elhelyezése. 

A közös munkaárokba fektetett közművek kivitelezése többnyire egy időben megy 

végbe, és helyigényük kisebb, valamint a kivitelezési idő és költség is alacsonyabb a 

megszokott, külön munkaárokban történő kivitelezéshez képest. Az elektronikus hírközlési 

hálózatok alépítményét nagy csőnyílásszámmal kell előkészíteni, a béléscsövekbe a há-

lózat utólag behúzható. 

A közműalagút előnyei közé tar-

tozik, hogy a vezetékek javítása, 

cseréje esetén nincs szükség az 

útburkolat megbontására, és ez-

által a forgalom zavarására. A 

vezetékek állapotának ellenőr-

zése, karbantartása is könnyeb-

ben elvégezhető. További elő-

nye, hogy a közművek kisebb he-

lyet foglalnak el a közterület 

alatt, valamint a műtárgy miatt 

nagyobb védelemben vannak, 

így megnyílik a lehetőség az ut-

cák fásítására, ezzel javítva a vá-

ros mikroklímáját, és esztétikáját. A közműalagutak létesítésére főként külföldön találunk 

példát. Hazai közműalagútra jó példa Budapesten a pestszentlőrinci, valamint a Vise-

grád és Nagymaros között, a Duna alatt kialakított közműalagút. 

 

Példa közműalagút kialakítására 
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A TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI A NAGY INTENZI-

TÁSÚ CSAPADÉKOK KÁROKOZÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

A belvárosban a burkolt felületek aránya jelentős, így egy-egy csapadékesemény során 

nagy mennyiségű vizet kell elvezetni. Az elmúlt időszakban tapasztható változás a nagy 

intenzitású csapadékok előfordulásának gyakoriságában – azaz megnőtt a rövid idő 

alatt nagy lehulló vízmennyiségű esők száma – a csatornahálózatok egyre gyakoribb ka-

pacitáshiányát okozza. A kisebb előfordulási gyakoriságú csapadékokra méretezett csa-

tornahálózat nem minden esetben képes befogadni és elvezetni a lehulló vizet. 

A csatornák kiöntési gyakoriságának csökkentésére megoldást jelenthet a csapadékvi-

zek ideiglenes visszatartása, vagy elszikkasztása az erre alkalmas területeken. A ritkább 

beépítésű, nagyobb zöld felülettel rendelkező városrészekben a csapadékvíz telken belül 

tartásával, vagy zöld felületre vezetésével és elszikkasztásával csökkenthető a heves eső-

zés alkalmával kialakuló árhullám csúcsa.  

A belvárosban az alacsony zöldfelületi arány és a zártsorú beépítés miatt azonban erre 

nincs lehetőség, ugyanakkor a csatorna kiöntése pont a sűrű beépítések miatt jelentő-

sebb anyagi károkat tud okozni. 

A közterületek felújítása során törekedni kell a csapadékvíz lefolyásának szabályozására: 

 vízzáró felületekről lefolyó csapadékvíz burkolatlan, füvesített területre, szükség esetén 

speciális szűrőanyaggal töltött szivárogtatóra vezetése, és elszikkasztása helyben, 

 vízáteresztő burkolatok alkalmazása parkoló, illetve járdafelületek esetén, 

 a burkolt felületek csökkentése, a felszíntől elzárt altalaj kiszabadítása. 

A fenntarthatóság szellemében a települési csapadékvíz-gazdálkodás keretében közte-

rek, közparkok átalakítása során megfontolandó a csapadéktározó és/vagy szivárogtató 

rendszerek kiépítése. A szikkasztó rendszerek időszakos tározási tulajdonságával elnyújt-

ható a beszivárgási idő, ami mind a növények, mind a csatornahálózat szempontjából 

kedvező. Zárt tározók kialakítása esetén pedig az összegyűjtött csapadékvíz öntözővíz-

ként szolgálhat a száraz időszak során. 

A historikus beépítésű városrészeken megoldást jelenthet a tetőről lefolyó csapadékvizek 

tározókban történő visszatartása, és késleltetett bevezetése a csatornahálózatba, ezzel 

csökkentve az árhullám csúcsát, így az elvezetendő vízmennyiséget.  

A tározók az épület pincéjében, valamint a padlástérben is – a szerkezet teherbírásának 

ellenőrzése után – kialakíthatóak lehetnek. A tározott csapadékvíz, az épület belső gé-

pészeti átalakítása után akár WC-öblítésre, valamint a közös terek takarítására is felhasz-

nálható, ezáltal csökkentve a lakosok ivóvízigényét. 

A FŐVÁROSI TÁVHŐELLÁTÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI A LÉGSZENNYEZETTSÉG KÁ-RO-

KOZÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

A közlekedésből származó légszennyezés mellett az egyedi fűtési rendszerek károsanyag-

kibocsátásai sem elhanyagolhatóak. A historikus beépítésű városrészek levegőminősé-

gének védelme érdekében európai nagyvárosokhoz hasonlóan a helyben emissziót nem 

okozó távhőellátás kiépítése javasolható.  
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A távfűtés alkalmazásával csökkenthető az 

üvegházhatású gázok kibocsátása, és primer 

tüzelőanyag megtakarítás is realizálható. 

Emellett lehetőség van távhűtési rendszerek 

kialakítására is, amely segítségével a klíma-

berendezések kültéri egységeinek száma is 

csökkenthetővé válik.  

A távhő területi lefedettségének nagyarányú 

növelése segíti a környezetvédelmi és klíma-

védelmi célok elérését.  

Jelenleg a vizsgált kerületek közül mindössze 

Józsefvárosban üzemel távhőszolgáltatás a 

Baross utca – Tömő utca közötti tömbökben, 

a belváros gázellátású.  

A távfűtés kevésbé környezetkárosító fűtési 

mód, emellett kényelmesebb és biztonságos. A hálózat jó alapot teremt a megújuló 

energiaforrások integrálásába, így például a hulladékból termelt energia eljuthat a bel-

városi területekre is.  

A fővárosi távhőhálózat versenyképességének fejlesztése érdekében több fővárosi táv-

hőhálózat fejlesztés tervezett. Egyik stratégia fontosságú nyomvonal az Erzsébet hídon 

keresztül a – 2018-tól távhővel fűtött – Városháza irányába épülhet meg, amelyen keresz-

tül a jövőben a belső kerületek is ellátásba vonhatóak lesznek. 
 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A VÉGSŐ ENERGIA FELHASZNÁ-

LÁSHOZ KÖTHETŐ CO2-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

A fővárosban az épületek felelősek az elfogyasztott energia és ezzel együtt a kibocsátott 

CO2 30–40%-áért, ezért az épületek energiahatékonyságára kiemelt figyelmet kell fordí-

tani. 

A fenntarthatóság kritériumainak megfelelő épületek létrehozása mellett a meglévő 

épületek fenntartható módon való felújítása is elengedhetetlen a környezettudatosabb 

jövő szempontjából. Budapesten a meglévő épületállomány jelentős beépített energiát 

hordoz. Az épületállomány nem elhanyagolható hányada a történeti épületek kategó-

riájába tartozik, ezek fenntartható felújítása szükséges.  

A megújuló energiaforrások hasznosítása az épületek energiaellátásában Budapesten 

jelenleg kihasználatlan.  

Problémát jelent, hogy nem áll rendelkezésre az épületállomány energetikai tipologizá-

lása, energiasűrűségi információs rendszer, energiapotenciál-térkép (pl.: megújuló po-

tenciál, felújítási potenciál), amelyek révén a szükséges fejlesztések tervezhetőek lenné-

nek. 

A történeti épületek különösen érzékenyek az egyes műszaki megoldások városképi konf-

liktusára. A villamosenergia-igények egy részének fedezésére napelemek elhelyezése – 

megfelelő városképi vizsgálatok után – javasolható lapostető és megfelelő tájolású, kis 

hajlásszögű tető esetében. Azonban városképi szempontból kerülni kell a közterületről 

látható felületeket, valamint meg kell vizsgálni a rálátás kérdését is. Lapostetőknél fontos 

 

Távhőhálózat lefedettsége 
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lehet a megfelelő attikafal, mert a tetőre helyezett napelemsor is homlokzattorzító 

elemmé válhat. Magastetőknél különösen problémás, amikor a tetősíkot vagy darabo-

san tölti ki, vagy nem tud a síkhoz alkalmazkodni a rendszer, azaz nem tud építészeti fe-

lületekhez illeszkedni a módszer. Ugyanakkor nem elhanyagolható az ötödik homlokzat 

építészeti megjelenése sem.  

Fővárosi példaként említhető a Vígszínház rézlemez tetőzete, amelyre 2013-ban 30 kW-os 

napelemes rendszer került kiépítésre. 
 

  

Vígszínház, napelemes rendszer;  Forrás: http://ehszer.blogspot.hu/2013/09/napelem-rendszer-

epitese-vigszinhaz.html 

 

  

Megyeháza, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, napelemes rendszer – negatív példa az elhelyezésre; 

Forrás: http://megujulo-energiak.info/?action=proj&id=92&mit=2) 

2010 szeptemberében kezdte meg a termelést Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a Me-

gyeháza épületén – az ország első műemlék épületén – elhelyezett, hálózatra kapcsolt, 

közel 30 kW maximális teljesítményű napelemrendszer, mely sajnos éppen arra példa, 

hogyan nem sikerült megfelelően illeszkedni a napelem használatakor a történeti épület-

tömeghez, szerkezetekhez, egyben ellehetetlenítve a későbbiekben az eredeti tetőidom 

helyreállításának lehetőségét is. 

http://ehszer.blogspot.hu/2013/09/napelem-rendszer-epitese-vigszinhaz.html
http://ehszer.blogspot.hu/2013/09/napelem-rendszer-epitese-vigszinhaz.html
http://megujulo-energiak.info/?action=proj&id=92&mit=2
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A városképi konfliktus felol-

dására megoldást jelent-

hetne a napelemes tetőcse-

rép, amely a fejlesztési ter-

vek szerint meglévő tetőcse-

repek cseréjével egyszerűen 

telepíthető, tetőszerkezet 

megbontását nem igényli, 

megjelenése esztétikus. A 

szabadalmat 2007-ben je-

gyezték be, a termék azóta 

sem került gyártásba, gyár-

tástechnológiai nehézségek 

miatt.  

A napelemek mellett hasz-

nálati melegvíz előállítása 

céljából napkollektorok is al-

kalmazhatóak, azonban ek-

kor a nyári időszak túlmelegedésének problémáját is meg kell oldani. A napenergia mel-

lett másik lehetséges megoldás – amely belvárosi környezetben gyakorlatilag észrevétle-

nül elhelyezhető – a telepített talajszondás hőszivattyú. A hőszivattyúk ugyan igényelnek 

villamos energiát működésükhöz, de ez számottevően alacsonyabb, mint a villamos fű-

tésé, továbbá erre a célra az elektromos szolgáltatónál rendelkezésre áll kedvezményes 

ún. geotarifa is.  

A talajhőt hasznosító hőszivattyús megoldások a belváros területén az utólagos megva-

lósítás nehézségei miatt nem elsődleges műszaki megoldásként javasolhatóak, eseten-

ként egyedi vizsgálatot igényelnek. 

Az MTA Budai Várnegyedben található vendégházának felújításakor hőszivattyú-folya-

dékhűtő és hővisszanyerős szellőzőgép beépítése valósult meg. Kültéri berendezés alkal-

mazása nélkül, a beltérben elhelyezhető légcsatornázható levegős hőszivattyú/folya-

dékhűtő, hővisszanyerős szellőzőgép került telepítésre a műemlék jellegű épületben. 

  

 

MTA vendégháza, Budai Várnegyed; 

Forrás: http://www.oktoklima.hu/content/page/id/565) 

http://www.oktoklima.hu/content/page/id/565
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3.2.3. KÖZTERÜLETEK, KÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁS RENDSZERÉNEK 

BEMUTATÁSA, JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA  

JELENLEGI HELYZET ÉS TRENDEK 

Jelen fejezet célja, hogy áttekintést adjon a historikus városszövet közlekedési helyzetével 

kapcsolatban, feltárva a főbb problémákat, és javaslatokat fogalmazzon meg a város- 

és közlekedésfejlesztés szinergiáján alapuló, fenntartható mobilitási jövőkép érdekében.  

A VÁROSFEJLŐDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

BUDAPESTEN, A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁS-TERVEZÉS (SUMP)  

Budapest közlekedésében az elmúlt évtizedben jelentős változások történtek. A korábbi, 

évtizedeken át jellemző, folyamatosan emelkedő motorizációt megtorpanás követte. A 

makroszintű okok, mint a gazdasági válság okozta forgalmi átrendeződés és visszaesés 

mellett számos olyan tényező befolyásolta Budapest közlekedését, amely az elmúlt évek 

nagyberuházásaival van összefüggésben.  

A 4-es metró építésével párhuzamosan az állomások felszínei trombózisokként jelentek 

meg a korábban átjárható városbelsőben. Éveken keresztül átjárhatatlanok voltak az 

épülő állomások felszínei, azaz jelentős kapacitású belvárosi útvonalak.  

A metró építésével pár-

huzamosan egyéb, a 

belvárosi területet érintő 

felújítások, építések kez-

dődtek.  

A budai alsó rakpart le-

zárása a főgyűjtő építése 

miatt, a Szabadság híd, 

majd a Margit híd felújí-

tása, a Budapest Szíve 

Program különböző üte-

mei közel egy időben 

(2009-2011) hatottak leg-

jelentősebben a belvá-

rosi területek átbocsátó-

képességére. Az akkor 

meredeken emelkedő 

benzinárak és a parkolási 

díjak két alkalommal történő emelése a korábban említettek mellett, együttesen hatot-

tak Budapest forgalmi helyzetének átrendeződésére. A megszokott útvonalak helyett a 

belvárost elkerülő alternatívákra lett szükség. Sokan letették a gépjárművüket, vagy a 

korábbiaknál jobban keresték a módváltás lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan átadásra 

került a Megyeri híd és az M0 északi és keleti szektorának hiányzó része, majd a teherfor-

galmi stratégia megvalósításával a tranzit gépjárművek átkerültek a városhatáron kí-

vülre, így a Hungária gyűrű korábbi teherforgalmi terhelése oldódott.  

 

A Kálvin tér átépítése az M4-es metró kivitelezési időszakának 

kezdetén, 2008-ban; Fotó: Ekés András 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

137 

Ebből adódóan a Nagy-

körút, valamint a Nagy-

körút és a Hungária gyűrű 

közti harántoló, gyűrűs 

útvonalak forgalma rész-

ben átterelődött a Hun-

gária gyűrűre.  

A forgalmi átrendeződés 

révén a belváros terhe-

lése csökkent, a lezárá-

sok miatt pedig átjárha-

tatlan lett néhány, ko-

rábbi városon belüli tran-

zitnak számító főút (pl. 

Thököly út, Kiskörút).    

A belvárosi területen 

csökkenő forgalmi terhe-

lés egy olyan lehetőség 

lett volna a város számára, amely jelentős érték egy élhetőbb városbelső irányában.  

Azzal, hogy szinte valam-

ennyi, korábban lezárt 

belvárosi terület újból 

megnyílt, a metrófelszí-

nek ismét járhatóak let-

tek, újból egyre nagyobb 

forgalmi terhelés zúdult a 

városbelsőre.  

A visszarendeződés ré-

vén, a belvároson keresz-

tüli, építésektől mentes, 

akadálytalan átjutás 

2012-2013-tól megint le-

hetséges lett.  

Egyéb szabályozó hiá-

nyában (pl. behajtási díj) 

a belvárosi területeket je-

lentős terhelés éri olyan gépjárművek részéről is, amelyeknek sem a kiindulási helye, sem 

az úti célja nem a belvárosban van. E lokális és regionális tranzitforgalom nem kedvez a 

belvárosi területek forgalomcsillapítási lehetőségeinek.   

A metróépítés és egyéb lezárások évei alatt, az egyéni közlekedés visszaesésével párhu-

zamosan a kerékpáros közlekedés látványosan növekedett.  

 

A Baross téri metróépítés miatt (4 és fél  éven keresztül) lezárt Thököly 

út a Dózsa György útnál; Fotó: Ekés András 

 

Rendszeres torlódás a Thököly út zuglói szakaszán; Fotó: Ekés András 
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A városi kerékpározás 

mértéke az elmúlt húsz 

évben közel a tizenkét-

szeresére emelkedett, je-

lentősen bővült a kerék-

páros infrastruktúra, 

megjelent a BuBi, sokkal 

nagyobb igény alakult ki 

a fenntartható közleke-

dési módok használa-

tára.  

A városi kerékpározás 

ma már tavasztól-őszig 

látványos és mennyiségi-

leg is számottevő.  

Az infrastruktúra próbálja 

követni a rohamosan bő-

vülő igényeket kerékpársávokkal, kerékpáros nyomok telepítésével, illetve egyéb, a ke-

rékpárosokat előnyben részesítő forgalomtechnikai beavatkozásokkal. 

A közlekedésben részt 

vevő különböző módok 

és eszközök egyik legkriti-

kusabb találkozási felüle-

tei a belvárosi közterüle-

tek, közúthálózati ele-

mek.  

A historikus városrészek 

történelmi utcahálóza-

tán megannyi mobilitási 

kompromisszum érvénye-

sül akár évtizedek óta, 

keretet adva a külön-

böző közlekedési módok 

megjelenésének.  

A közterületek haszná-

lata és a közterületek fel-

használása a közlekedési 

igények kielégítésére jobbára eseti, mint rendszerszintű. A historikus városszövet főutakhoz 

csatlakozó alsóbbrendű utcahálózatán a közterület használat rendjét jellemzően évtize-

des kialakult szokásjogok határozzák meg.  

Ezekben – elsősorban szemléletben – még ma is elsődleges szempont a lakossági parko-

lási igények kielégítése, azaz a minél több közterületi parkolóhely fenntartása a lakóhely-

hez lehetőleg a legközelebb. Ez a jelenség részben egy szokásjogra (parkolás mennyiségi 

kielégítése a lakóhely közelében) adandó válasz, amely ma már ellentétes a fenntart-

 

A közösségi közlekedést akadályozó rakodás; Fotó: Ekés András 

 

A közlekedésben részt vevő különböző szereplők egymást 

akadályozása; Fotó: Ekés András 
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ható és élhető város eszméivel. A parkolás mellett a közúti forgalom haladásának bizto-

sítása is megelőzi a biztonságos és komfortos gyalogos és kerékpáros közlekedés lehető-

ségének biztosítását. A kerékpározás iránti igény növekedéséből és a belváros egyes te-

rületeinek funkcióváltásából eredő gyalogos közlekedés erősödéséből egyre több konf-

liktus alakul ki a különböző közlekedői csoportok között.  

A város sűrűn beépített területei a pesti oldalon a Dráva utca - Dózsa György út, majd 

kisebb megszakításokat követően a Fiumei út – Orczy út – Haller utca vonalától a Duna 

felé eső területen belül helyezkednek el. A városszövet ezen területén koncentrálódnak 

a belvárost érintő közlekedési problémák. A sűrűn beépített terület és a történelmileg ki-

alakult utcaszerkezet miatt külső beavatkozás (pl. forgalomcsillapítás) hiányában jelentős 

konfliktusok alakulnak a ki a közlekedésben résztvevő különböző szereplők között. A konf-

liktusok részben a közlekedési felületek kialakításából és eltérő használati igényeiből, rész-

ben a közlekedők egymással szembeni intoleranciájából adódik.   

A konfliktusok főbb fajtái és az érintettek típusai elsősorban az alábbiak:  

 személygépkocsi – gyalogos: a forgalomcsillapítással nem rendelkező területeken a ha-

ladó és a parkoló gépkocsik is konfliktusos helyzeteket idéznek elő a gyalogosokkal 

szemben. A szűkebb belvárosi utcákban, a kijelölt gyalogátkelő hiányában vagy a gya-

logátkelők között is a gyalogosok gyakran keresztezik a közutat. A kereszteződések sok 

esetben nehezen beláthatók vagy szabálytalan beparkolás révén sem a gyalogos nem 

látja az autót, sem a gépkocsi vezetője nem észleli megfelelő távolságból az átkelni kí-

vánó gyalogost. Különösen akkor, ha a parkoló autók között kíván átkelni a gyalogos, 

és nem látható megfelelően. A csillapított forgalmú utcákban a gyalogosok gyakran a 

közös használatú felületeken közlekednek, élve azzal a lehetőséggel, hogy nem a jár-

dákat vehetik csak igénybe. A gépjármű- használók viszont könnyen kerülnek konflik-

tusba a gyalogosokkal az eltérő használat miatt.  

 személygépkocsi – kerékpár: a belvárosi környezetben a kerékpározás egyre elterjed-

tebb, mind több utcában az ellenirányú kerékpáros közlekedés is megengedett. A sze-

mélygépkocsi és kerékpár közötti sebességkülönbség is meghatározó, amelyből eredő 

konfliktusok különösen a közös használatú felületeken érzékelhetők. A gépjárműhaszná-

lók főleg a szűkebb, egyirányú utcákban nem, vagy nehezen tudják megelőzni a kerék-

párosokat, ezzel gyakran alakul ki konfliktushelyzet, balesetveszély. Az egyirányú utcák-

ban szemből érkező kerékpárosokra pedig a járművezetők még nem készülnek rutinsze-

rűen.  

A kerékpárosok a belvárosi környezetben is védtelenebbek, nem csak a mozgásban, 

hanem az álló helyzetben lévő gépjárművekkel szemben is. Sok baleset következik 

be a gépjárművezetők vagy utasaik figyelmetlen ajtónyitásából, amelybe a kerék-

páros beleszalad. A kerékpáros kultúra fejlődése mellett nagyon magas a szabály-

talanságok aránya (piros lámpánál áthaladás, zebrán kerékpározás), amely a köz-

lekedésben résztvevő többi fél felé negatív üzenetet hordoz. Az utóbbi évek egyre 

elterjedtebb kerékpáros infrastruktúrája, a szubjektív biztonságot jelentő kerékpáros 

nyomok és kerékpársávok segítenek a két közlekedési mód elválasztásában a közö-

sen használt felületek ellenére, ezzel csökkentve a konfliktusok kialakulását.  

 kerékpár – gyalogos: a kerékpáros közlekedés gyakran kerül konfliktusba a gyalogos 

közlekedéssel a belvárosi környezetben. A nagyforgalmú főutak biztonságos kerékpáros 
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közlekedésének hiánya miatt a járdára „menekülő” kerékpárosok és a gyalogosok kö-

zött konfliktus alakul ki. A kerékpár közúti jármű, ezért sokkal inkább a közúton a helye, 

mint a járdán. Ennek ellenére a biztonságérzet növelésére sokan a járdán kerékpároz-

nak, amely szabálytalan és a gyalogosokra nézve veszélyes. Járdán elhelyezett kerék-

párutak esetén, főleg turisztikailag frekventált területeken sok konfliktus adódik a vegyes 

használat okozta zavartatásból.  

 közösségi közlekedés – személygépkocsi: a közösségi közlekedés előnyben részesítése a 

belvárosi környezetben ma már nem megkérdőjelezendő. A belvárosban számos he-

lyen épültek ki olyan forgalomtechnikai megoldások, amelyek lokális előnyben részesí-

tést biztosítanak (pl. buszsávok, előnyitás buszsávból, negatív öböl, stb...). A közösségi 

közlekedési eszközök folyamatos haladását sok helyen akadályozzák a szabálytalanul 

várakozó személygépkocsik, rakodást végző áruszállító járművek, illetve közös haszná-

latú útszakaszok esetén a torlódó személygépkocsik (pl. Andrássy út).    

 személygépkocsi (haladó) – személygépkocsi (parkoló): A személygépkocsik adott pil-

lanatban meglévő különböző használata is konfliktusforrás lehet. A parkolóhelyet kereső, 

ezért lassan közlekedő gépkocsik, a ki- és beparkolás folyamata közterületi (utcai) par-

kolás esetén visszahat a közúti forgalomra.  

 személygépkocsi (lakossági parkoló) – személygépkocsi (kliensparkoló, parkolóhelyet 

kereső): a kliensparkolás és a lakossági parkolás kiszolgálása rendezetlen. A lakossági 

parkolás a szinte ingyenes, közterületi várakozási engedélyek miatt közterületen valósul 

meg, elfoglalva a helyet a kliensparkolástól, illetve a közterületek újraosztásának lehető-

ségétől. A széttagolt parkolási intézményrendszer miatt a nem közterületi parkolók díjsza-

bása és igénybe vehetőségi feltétele eseti, a lakossági parkolás számára pedig – ingye-

nes várakozási engedélyek révén – nem valós alternatíva.  

 áruszállító járművek – személygépkocsi / közösségi közlekedés: a belvárosi területen 

megoldatlan probléma az áruszállító járművek rakodása. A rakodóhelyek korlátozott 

száma, a city-logisztikai koncepció hiányában szabályozatlan áruszállítás problémái mi-

att jelentős a szabálytalanul várakozó, rakodást végző járművek száma, amelyek a gya-

logos, a kerékpáros, a közösségi és a közúti forgalom számára is problémát jelentenek. 

A fenti konfliktusok kezelése sokszereplős, évtizedes folyamat. Egyszerre igényli a mobili-

tás-tudatosság erősítését, a közterületek újrapozícionálását és újraosztását, a parkolás 

szabályozási és megjelenési formáinak újragondolását és jelentős forgalomtechnikai, va-

lamint egyéb kivitelezési feladatok megvalósítását. Ilyenek azok az ösztönzők és forga-

lomtechnikai megoldások, amelyek szinergiát alkotva az áthaladó forgalom csökkenté-

sét, a gépjárműbirtoklás és –használat mérséklését célozzák, miközben megfelelő közös-

ségi közlekedési és egyéb, fenntartható mobilitási megoldások valósulnak meg.  

A behajtási díj, mint városi szabályozó eszköz csak akkor lehet eredményes, ha a zóna 

határai megfelelően reflektálnak a valós közlekedési és torlódási problémákra, megfele-

lően előkészített, társadalmasított, bevételei pedig a közösségi és egyéb fenntartható 

közlekedési-fejlesztésekbe forgathatók vissza. A bevezetést megelőlegezett beruházások 

kell, hogy kísérjék, amelyek révén az intézkedés társadalmi elfogadottsága erősödik. A 

behajtási díj viszont csak egy elem a mobilitás-szabályozás palettájáról, és sok más eszköz 

(pl. egységes parkolás politika, átjárható agglomerációs tarifarendszer) szinergiájában 

valósítható meg.   
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A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁS-TERVEZÉS (SUMP) JELENTŐSÉGE  

Az Európai Unió népességének 70%-a városokban lakik, GDP-jének 80%-át a városokban 

termelik meg. A városokon belül ugyanakkor egyre nehezebb közlekedni, és ez számos 

káros hatással is jár: 

 állandósultak a forgalmi torlódások; 

 a közlekedési eredetű széndioxid-kibocsátás közel egynegyede a városi területeken ke-

letkezik; 

 rendszeresek a légszennyezettségi határérték-túllépések és a zajterhelés; 

 a közúti balesetek évi 28 000 halálos áldozatot követelnek, közel 40%-ban városi terüle-

teken. 

Tekintettel arra, hogy ezeknek a problémáknak a megelőzésében és kezelésében az 

egyes városok között jelentős különbségek vannak, megfogalmazódott az a javaslat, 

hogy a városi mobilitás-tervezés legsikeresebb gyakorlatait összegyűjtsék, szintetizálják, és 

elérhetővé tegyék minden európai város számára.3 Fontos lépés a megoldás felé, ha a 

városok, várostérségek szintjén a közlekedéstervezés szemléletében és módszereiben is 

meg tud újulni; ezért került az európai közlekedéspolitika napirendjére a fenntartható vá-

rosi mobilitás-tervezés.  

A fenntartható városi mobilitási terv célja minőségi és fenntartható közlekedés biztosítása 

úgy, hogy mindenki számára hozzáférhető, biztonságos, tiszta (környezetkímélő), haté-

kony (terület- és energiafelhasználását, költségeit tekintve), és vonzó környezet, minőségi 

közterületek jöjjenek létre, a városlakók életminőségét, jóllétét szolgálva. A városok szá-

mára kiemelt jelentőségű, hogy lakóik, a városban dolgozók és a turisták egy élhető, köz-

lekedési szempontból is biztonságos, korszerű mobilitási rendszerrel találkozzanak, ahol a 

különböző közlekedési módok használói kölcsönösen elfogadják egymást. 

A fenntartható városi mobilitás-tervezés főbb jellemzői az alábbiak: 

 látóköre a városra és környékére is kiterjed, hiszen az emberek sem közigazgatási hatá-

rok szerint szervezik az életüket; 

 integrált szemléletű, figyelembe veszi más szakterületek céljait is; 

 a tervezés és megvalósítás során bevonja az érintetteket (a városlakókat, a civil társa-

dalom és a gazdaság szereplőit);  

 a városi közlekedési rendszer értékelésén alapul, és a jövőre nézve konkrét, mérhető cé-

lokat tűz ki; 

 minden közlekedési módra kiterjed, de ösztönzi a fenntarthatóbb módok térnyerését; 

 az igazán hatékony, a célokat szolgáló intézkedésekre fókuszál. 

A városi mobilitási terveknek összhangban kell állniuk az integrált városfejlesztési tervek-

kel. A fenntartható városi mobilitási terv Európai Unió által kidolgoztatott módszertana a 

tervezést egy önmagába visszatérő tervezési folyamatként határozza meg. 

                                                      

3 http://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform 

http://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
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A fenntartható városi mobilitás-tervezés (Sustainable Urban Mobility Planning, SUMP) egy 

szemlélet, melynek középpontjában az ember, a városlakó áll (nem pedig az infrastruk-

túra vagy a forgalom). Célja minőségi és fenntartható közlekedés biztosítása úgy, hogy 

az mindenki számára hozzáférhető, biztonságos, tiszta (környezetkímélő) és, (terület- és 

energiafelhasználását, költségeit tekintve) hatékony (terület- és energiafelhasználását, 

költségeit tekintve) legyen. Kiemelt cél, hogy vonzó környezet, minőségi közterületek jöj-

jenek létre, a városlakók életminőségét, jóllétét szolgálva. 

A HISTORIKUS VÁROSSZÖVETTEL RENDELKEZŐ TERÜLETEK JELENLEGI MOBILI-

TÁSI HELYZETE BUDAPEST KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉBEN, A FENNTARTHATÓ 

KÖZLEKEDÉSI MÓDOK  

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS HELYZETE  

A budapesti belváros sűrűn beépített területén jellemzően erős a közösségi közlekedés 

jelenléte. Nagy kapacitású, sűrűn közlekedő viszonylatok látják el a fő tengelyeket (M1, 

M2, M3 és M4 metróvonalak, 4-6-os és 47-49-es villamosok, 7-es buszcsalád). A belsőbb, 

fő tengelyek által határolt városrészekben a közösségi közlekedés már jelentősen eltérő 

képet mutat. A VI. és VII. kerületben erős trolibusz kapcsolatok épültek ki (Izabella utca – 

73-76-os; Podmaniczky utca 72-73-as, Nagymező utca és Király utca 70-78-as; Dem-

binszky utca – Wesselényi utca, valamint Dohány utca – István utca - 74-es). A sűrű troli-

busz hálózat viszont már nem található meg a VIII. és IX. kerületben.  

A VIII. kerületi Baross utcai erős tengelyen a 9-es busz és a 83-as trolibusz közlekedik, ezen 

kívül sem a sugár-, sem a haránt irányú belső közösségi közlekedési kapcsolatok nem 

mérhetők össze a VI. és VII. kerületi elemekkel. A pesti belvárosi területek elektromos köz-

lekedésének magas részaránya történelmileg kialakult, de a környezetvédelmi szempon-

tokat szem előtt tartva komoly adottság, amely megtartandó eredmény. A budai olda-

lon pedig a fonódó villamosok rendszere rendezheti át előnyösen a közlekedési szokáso-

kat. 
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A belvárosi területeket kiszolgáló jár-

művek jellemzően folyamatosan újul-

nak meg az utóbbi években: az M2-

es metró járműállománya új, vala-

mint az autóbusz-állomány is folya-

matosan cserélődik új, illetve hasz-

nált, de korszerű, alacsonypadlós jár-

művekre.  

A belvárost is feltáró 5-ös, 7-es és 9-es 

viszonylatokon hibrid autóbuszok is 

közlekednek. A nagykörúti Combino 

villamosok is korszerűek, egyedül a 

kiskörúti 47-49-es villamosok képviselik 

a ’60-as - ’70-es évek technológiáját, 

valamint nem kínálnak alacsonypad-

lós szolgáltatást.  

A járműcsere elmaradása elsősor-

ban a Szabadság híd tengelyterhe-

lés-korlátja, valamint a szűk vágány-

tengely távolsággal, mint korlátozó 

tényezőkkel magyarázható.  

A fő tengelyeken erős hálózati lefe-

dettség ellenére a belső területeken, 

főleg a VIII. és IX. kerületben hiányoz-

nak a feltáró, ráhordó kapcsolatok. 

 

A KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

A historikus városszövet kerékpáros- és gyalogos közlekedési rendszerének fejlődése az 

elmúlt évtizedben kerületenként, városrészenként jelentősen eltérő fejlődési trendet mu-

tat. A kerékpározás iránti igény növekedésével a főúthálózat jelentős részén megjelentek 

a kerékpáros közlekedést segítő beavatkozások (főleg kerékpársávok és kerékpáros nyo-

mok révén). Bizonyos, kisebb forgalmú, szabványos szélességű autóbusz forgalmi sávok-

ban (buszsávokban) a kerékpározás megengedetté vált.  

A belvárosi környezetben az igényeket egyre több helyen követi le a kétirányú kerékpá-

ros közlekedés számára megnyitott egyirányú utcák kitáblázása, valamint az előretolt ke-

rékpáros felállóhelyek rendszeresítése lámpás közlekedési csomópontokban. Jelentős 

mértékben bővült a kerékpártárolók száma, mind a BKK, mind kerületi fejlesztések, illetve 

a területen érintett magánszereplők részéről.  

E fejlesztésekkel összességében kerékpározhatóbbá vált Budapest belvárosa, azonban 

jelentős kapcsolati hiányok maradtak, elsősorban fő közlekedési tengelyek (pl. Rákóczi 

út, Duna hidak) mentén. A BuBi 2014-es átadásával a közösségi kerékpárkölcsönzés is 

elindult, amely elsősorban a rövidebb utazásokra ad alternatívát más közlekedési mó-

dokkal szemben.  

 

A belvárosi területek eltérő sűrűségű közösségi 

közlekedési hálózata 
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A gyalogos közlekedés feltételei az elmúlt évtizedben elsősorban azokon a területeken 

változtak, ahol komolyabb közterület-rehabilitáció történt. Összefüggő gyalogos övezet 

a historikus városszövet területén, az V. kerületi részeken kívül nem jött létre, de vegyes, 

forgalomcsillapított (vagy csökkentett forgalmú) utcák átadásra kerületek (pl. Király utca 

belső része, Kazinczy utca), illetve néhány helyen a járdával azonos magasságúra emelt 

útfelületek jöttek létre, törekedve a közlekedési módok elszigeteltségének oldására (Dob 

utca belső része). E kezdeményezések jellemzően óvatosak, a közterületi parkolást nem 

szüntették meg – elsősorban a felkínálható alternatívák hiányában.  

A várakozó és áthajtó gépjárműforgalom komolyabb korlátozásáig nem várható érdemi 

előrelépés a gyalogos közlekedés minőségi fejlesztésében és a közterületek gyalogos-

tudatos újrapozícionálásában.  
 

KÖZTERÜLETEK HELYZETE ÉS A KÖZÚTI GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS SZEREPE  

KÖZTERÜLETEK HELYZETE 

A főváros úthálózata gyűrűs-sugaras rendszerű, amely a Duna belső szakaszán koncent-

rálódó hidak miatt (a Nagykörút vonalán belül helyezkedik el a jelenlegi közúti híd kapa-

citás 44,4%-a) jelentős átmenő gépjármű forgalmat eredményez a pesti belváros terüle-

tén. Ugyanitt a mellékút hálózat elemei jellemzően 8-15 m szélességgel rendelkeznek, a 

parkolási lehetőségeket meghaladó parkolási igények miatt azonban ezeken is jelentős 

többlet forgalom keletkezik. 

A közterületek közutakra, közterekre és közparkokra tagolódnak, amelyeknek együttesen 

kell befogadniuk a közlekedési és közmű infrastruktúra túlnyomó részét, ugyanakkor a his-

torikus beépítéssel rendelkező városrészekben a zöldfelületi elemek elhelyezésében is ki-

emelt szerepet játszanak.  

A közlekedés esetében a közterületeken kerül elhelyezésre a közösségi- és az egyéni gép-

jármű közlekedés pályáinak túlnyomó többsége, valamint a gyalogos és kerékpáros köz-

lekedés infrastruktúrájának egésze, továbbá jelentős a parkolásban betöltött szerep is. 

A közművek vonatkozásában a hírközlés egy részének kivételével az energia és vízi köz-

művek egésze a közterületeken, pontosabban azok alatt helyezkedik el.  
 

KERÜLET SZÁMA V. VI. VII. VIII. 

közigazgatási terület1 199.8 ha 237.9 ha 208.6 ha 685.2 ha 

közterületek aránya2 41.2% 24.4% 25.6% 21.2% 

 

1 Duna nélkül, 2 közparkokkal együtt  

A kerületek területe és közterületeik aránya 

A zöldfelületek tekintetében a városi szövetben a közparkok jelentik a meghatározó, ön-

álló elemeket, a közutak és közterek az összességükben szintén komoly volument jelentő 

fasorok és zöldsávok elhelyezését biztosítják.  

A historikus beépítéssel rendelkező városrészek a pesti belváros területén alkotnak nagy 

kiterjedésű, összefüggő épített környezetet. A közterületek nagysága állandónak tekint-

hető, növelésükre vagy csökkentésükre érdemben nem kerül sor a határoló, döntően 
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zártsorú beépítés következtében. A historikus beépítéssel rendelkező városrészek jellem-

zésére az V.-VIII. kerület statisztikai adatai szolgálnak a továbbiakban (KSH TEIR adatbá-

zis). 

A KÖZÚTI GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS SZEREPE  

A közúti gépjármű közlekedés (személyforgalom és az áruszállítás) folyamatosan változó 

jelentőséggel bír a társadalom életében, amelyet a mindenkori gazdasági - műszaki - 

környezeti körülmények határoznak meg.  

Jelenleg a fővároson belül gépjárművel megtett utazások egyes közlekedési módok kö-

zötti megoszlását kifejező modal-split arány (közösségi közlekedés - személygépjármű 

közlekedés aránya) az elmúlt évtizedekben kedvezőtlenül változott. Budapest hosszú 

távú városfejlesztési koncepciója szerint az 1980 évi 80-20%-os értékről mára 60-40% körüli 

értékre módosult. A településközi forgalomban ez az arány még rosszabb, 40-60%. Az 

áruszállításban mind a települési, mind a településközi forgalomban egyértelműen a köz-

úti közlekedés a meghatározó.  

A személygépjármű forgalmat szimbolizáló gépjármű ellátottság tekintetében Budapest 

településszerkezeti terve (a Nemzeti Közlekedési Stratégia alapján) a 2012 évi 32,6 

szgk./100 lakos értékkel szemben távlatban a 40 szgk./100 lakos érték elérésével számol. 

(A jelenlegi helyzettel ellentétben, ekkor a motorizáció országos szintje már meg fogja 

haladni a fővárosit.) A személygépjármű tulajdonlás növekedésének azonban nem kell 

feltétlenül tükröződnie a személygépjármű forgalom növekedésében, mivel a napi köz-

lekedési igények kielégítésére a fővárosban rendelkezésre áll egy kiterjedtségét tekintve 

európai viszonylatban is jó közösségi közlekedési hálózat. 

A historikus városszövet területén a lakónépesség folyamatosan csökken, ugyanakkor a 

tulajdonolt gépjárművek száma jellemezően növekszik. 
 

KERÜLET SZÁMA V. VI. VII. VIII. 

lakónépesség 2012 év 26.058 37.890 55.618 75.042 

változás 2000 év óta -10.0% -14.2% -16.8% -8.25% 

gj. ellátott. 2012 év1 57 33.5 25.1 22.9 

változás 2009 év óta -7.3% +7.0% +8.2% +2.2% 
 

 

Gépjármű ellátottság: 100 lakosra jutó személygépjárművek száma 

PARKOLÁSI HELYZET  

A PARKOLÁSI PROBLÉMÁK KIALAKULÁSA A MAI VÁROSOKBAN  

Az életszínvonal emelkedésével a gépjármű tulajdonlás Európában és így Budapesten is 

általánossá vált, a járművek tárolása pedig egy új közlekedési probléma megjelenését 

eredményezte.  

A historikus városszövet jelentős részben a gépjárművek megjelenése és általános elter-

jedése előtti időszakban alakult ki. A zártsorú beépítés – amely alapvetően lakó funkciójú, 

de területileg eltérő mértékben jelentős a kereskedelmi-szolgáltatási és az irodai funkció 

is – rendeltetésszerű használatához kapcsolódó parkolás telken belül csak részlegesen 

lehetséges.  
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10m és 15m széles lakóutcák lehetséges keresztmetszeti kialakítása 

Ennek következtében a parkolási igények jelentős részben az amúgy is szűkös közterüle-

teket terhelik, ezáltal korlátozzák a gyalogos közlekedést, valamint gátolják a zöldfelüle-

tek és a kerékpáros infrastruktúra kialakítását. (Egy tágasnak számító 15 m szélességű la-

kóutcában a jelenlegi gyakorlat szerint az úttengellyel párhuzamosan kijelölt kétoldali vá-

rakozóhelyek a közterület harmadát foglalják el, a keskenynek számító 10 m szélességű 

közterületen az úttengellyel párhuzamosan kijelölt egyoldali parkolósáv a közterület ne-

gyedét igényli.) 

A parkolási problémák kezelése Budapesten (kerületi parkolási rendeletek, 30/2010 

Főv. Kgy. rendelet) 

A parkolás-szabályozás keretében az új létesítmények és a funkcióváltások rendeltetés-

szerű használatához szükséges parkolási igényt 1997-2012 évek között az önkormányzatok 

helyi rendeletben állapíthatták meg. 2002 év óta Budapesten a Fővárosi Önkormányzat 

keret jellegű előírásai figyelembe vételével a kerületi önkormányzatok döntően önálló 

parkolási rendeletek megalkotásával, kisebb részben a kerületi városrendezési szabályzat 

részeként juttatták érvényre az ezzel kapcsolatos helyi sajátosságokat, érdekeket és cé-

lokat. 2012 év óta a kerületi önkormányzatok kizárólag a helyi építési szabályzatuk része-

ként szabályozhatják a parkolást. (A főváros egészére vonatkozó, területileg differenciált 

és funkciónként meghatározott keret jellegű szabályozás kötelező figyelembe vétele leg-

később 2018 végén érvényét veszíti).  

A parkolás-gazdálkodás keretébe tartozó közterületi parkolás tarifális feltételeit a Közúti 

közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény határozza meg, területi bevezetését a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény a Fővárosi Önkormányzat 

hatáskörébe utalja. A historikus városszövettel rendelkező területek nagyobb részét le-

fedve a várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló 30/2010 Főv. Kgy. rendelet 

munkanapokon a helyi lakosság igényeit preferáló, fizető rendszer mellett korlátozott 

hosszúságú várakozási időtartamot megengedve szabályoz. A jogszabályoknak megfe-

lelően az üzemeltetést a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó kerületi társasá-

gok végzik, folyamatosan jelentős pénzügyi eredményt biztosítva. 
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KERÜLET SZÁMA V. VI. VII. VIII. 

lakás szám 2012-ben 19.705 27.874 36.735 44.300 

közterületi parkolók 4.400 6.641 7.268 6.5591 

 22.3% 23.8% 19.8% 23.1%2 

1 közterületen lévő, de korlátozott várakozási övezetbe nem tartozó helyek száma 3.667 

2 korlátozott várakozási övezetbe nem tartozó közterületi parkolóhelyeket is figyelembe véve 

Közterületi parkolók számának aránya a kerületben lévő lakásokhoz viszonyítva 

Közelítő becslések szerint a közterületeken- és a telken belül lévő parkolók együttesen a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhelyek számának mintegy 40%-át te-

hetik ki. Emiatt a közterületek parkolás szempontjából telítettek (várakozóhelyek 90%-os 

foglaltsága már telítettnek minősül). A mellékúthálózat területe jelentős részben a ma-

gántulajdont jelentő személygépjárművek elhelyezését biztosító nagykiterjedésű, lineáris 

parkolóként funkcionál. 

A historikus beépítéssel rendelkező városrészek parkolási helyzete – fentiek miatti – össze-

omlásának elmaradását az alábbi tényezők együttesen eredményezték az elmúlt idő-

szakban: 

 a gépjármű ellátottság emelkedésével párhuzamosan a lakónépesség száma folyama-

tosan csökken, 

 a lakások egy jelentős része irodai funkciót, vagy szálláshely funkciót szolgál, amelyek 

közlekedése a fővárosi átlagnál sűrűbb közösségi közlekedésen és bér parkolóházak 

rendszerén alapul, 

 a kereskedelmi funkció a helyi lakossági igényeket, a vendéglátó funkció pedig a turiz-

mus igényeit szolgálja jelentős részben, további parkolási igényt nem generálva, 

 a korlátozott várakozási övezet a közlekedési szokásokat befolyásolva a munkahelyi tí-

pusú parkolási igények kialakulását gátolja, 

A közlekedés és a parkolás problémái negatív városi változásokat is okoztak (kiköltözés, 

citysedés) aminek visszahatása eredményezte részben a csökkenő lakosságot és parkoló 

igényt.   



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

148 

LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK  

A belvárosi területeket érintő, fenntartható közlekedési módok fejlesztési irányai Buda-

pesten 

A KÖZÖSSÉGI, A GYALOGOS ÉS A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI LE-

HETŐSÉGEI  

Ahhoz, hogy a belvárosi területeken az egyéni közlekedés mellett még inkább reális al-

ternatíva legyen a közösségi és a kerékpáros közlekedés is, pozitív ösztönzőkkel és a par-

koláspolitikában következetes szabályozással szükséges segíteni a módválasztást. A bel-

városi területek minden városlakót érintenek: mindenkit, aki Budapesten él, dolgozik, 

vagy turistaként ide látogat. Ebből adódóan a közterületek használatában is érvényesí-

tendő az az elv, hogy jóval szélesebb spektrumot érint egy-egy közterület kialakítása és 

funkciógazdagsága, mint a közvetlenül helyben érintett lakosság.  

A belvárosi területeken megszokott, hogy – egyéb beavatkozás hiányában – a közterületi 

parkolás a lakossági igényeket is szolgálja, miközben pont az egységes parkolásszabá-

lyozás hiánya miatt a parkolóházak, mélygarázsok „rendszeren kívüliek”. Azaz, a lakossági 

várakozási engedélyek a közterületeken érvényesek, a közterületen kívüli létesítmények-

ben nem. Ezzel a lakosság jogos igényévé válik, hogy a gépkocsi tárolás a lakókörnyezet 

közvetlen közelében, közterületen történjen, miközben a kliensparkolással és az áruszállí-

tás – rakodás résztvevőivel osztozik e felületeken.  

A gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedés fejlesztésének kulcsa a szemléletvál-

tozás. Amennyiben e módok szerepe a fővárosi és a kerületi döntéshozók számára felér-

tékelődnek, reális alternatívává válhatnak az egyéni közlekedés mellett, azaz pozitív ösz-

tönzőkkel segíthető elő a járműbirtoklás és járműhasználat visszaszorítása. A közterülete-

ket elfoglaló személygépkocsik arányának csökkentésével a környezetbarát közlekedési 

módok térnyerése mellett a közterületi minőség is javítható, a közterületi és zöldfelületi 

kínálat bővíthető. Ha pozitív ösztönzőkkel kezdeményezhető a módok közötti arányok el-

tolása a környezetbarát megoldások felé, akkor a helyi lakosság is inkább támogatóvá, 

mint ellenzővé tehető.  

A pozitív ösztönzés alapja, hogy egy letisztult jövőkép és célrendszer mentén egyértelmű 

prioritások kerüljenek megfogalmazásra, amelyek az élhető város és belváros irányában 

hatnak és figyelembe veszik a fenntartható városi mobilitás tervezés (SUMP) szempontjait.  

Szükség van a város- és közlekedésfejlesztés szinergiájára a szemlélet, a tervezés és a 

döntéshozatal szintjén. Ez a szemlélet akkor célravezető, ha következetes: a rövid távú 

célok és szándékok nem írhatják felül a hosszú távú igényeket, még azon az áron sem, 

ha rövidtávon egy, a közterületek újraosztásával és újrapozícionálásával járó fejlesztés az 

egyéni közlekedés szerepének és térhasználatának korlátozásával is jár.  

A közösségi közlekedés belvárosi lehetőségeinek fejlesztésénél a használó önmagától 

kell, hogy érezze, hogy számára megfelelő a felkínált alternatíva. Számos közlekedési 

probléma, amely ma a belvárosban érzékelhető, országos vagy térségi, fővárosi szabá-

lyozási problémák, kialakult díjstruktúrák következménye. Ebből adódóan kezelésükhöz is 

nagyobb léptékű beavatkozások szükségesek. Ilyen a tarifarendszerek átjárhatatlansá-
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gából és konzervatív díjképzéséből eredő számos probléma, amely hatása a módválasz-

tás révén a belvárosban is megjelenik, de megoldásának kulcsa a fővárosi és országos 

szabályozásban keresendő.  
 

A közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán az alábbi lehetőségek kerülhetnek szóba: 

 Járműpark fejlesztése 

Az autóbusz járműpark további megújítása, a belvárosi viszonylatokon a környezetbarát 

járművek térnyerésének növelése (pl. hibrid, elektromos) 

A trolibusz beszerzés opciós keretének lehívása, ezzel a járműpark egészének alacsony-

padlóssá tétele 

 Hálózat fejlesztése 

Belső feltáró hálózat, amely ráhord a nagy kapacitású metró- és villamos vonalakra 

(elektromos járművekkel) 

Trolibuszhálózat fejlesztése, önjáró üzemmóddal jobb hálózati kapcsolatok biztosítása 

 Tarifarendszer korszerűsítése 

Vonzóbb, agglomerációs szinten is egységes tarifarendszer révén a módválasztás befo-

lyásolása 
 

KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI A VÁROSI SZÖVET 

MEGÚJÍTÁSÁVAL ÖSSZHANGBAN  

A historikus beépítéssel rendelkező városrészek közlekedési célú közterületeinek megúju-

lása csak több változás együttes hatásának eredményeként következhet be, melyek az 

alábbiak:  

 a főútvonalakon az átmenő forgalom csökkenése, 

 a mellékúthálózat környezethez igazodó kialakítása, 

 a mellékúthálózat parkolás alóli felszabadítása. 

A historikus beépítéssel rendelkező városrészek főútvonalain az átmenő gépjárműforga-

lom csökkentéshez más területeket érintő, város léptékű közlekedési fejlesztések szüksé-

gesek:  

 a környezetbarát gyalogos közlekedés népszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése, 

 a környezetbarát kerékpározás népszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése, 

 a historikus beépítéssel rendelkező városrészeket feltáró közösségi közlekedés további 

javítása, 

 a P+R rendszerben működő parkoló hálózat kapacitív bővítése, 

 a historikus beépítéssel rendelkező városrészeket átvágó főútvonalak kiváltása elkerülő 

jellegű útvonalak megvalósításával (Körvasút menti körút, Soroksári elkerülő út), 

 a város külső területein hiányzó Duna hidak megépítése (Újpest-Aquincum, Galvani út, 

Csepel-Albertfalva). 
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A mellékúthálózat környezethez igazodó kialakítása az infrastruktúra elemek forgalom-

csillapítás kívánalmainak megfelelő, minimum tömb szintű átépítését igényli (20/1984 KM 

rendelet, Út 03.02.11 és az Út 03.02.12 tervezési útmutatók szerint). 

Nagyobb területekre, akár egész városrészekre kiterjedően is létrehozhatóak az egyes 

közlekedési módokat egyenrangúan kezelő tempó 30-as zónák, vagy a gyalogos közle-

kedést preferáló lakó-pihenő övezetek.  

 

   

Andrássy út  és a Király utca közötti területre vonatkozó forgalomcsillapított úthálózatra vonatkozó egykori 

tervek 

 

A központrendszerrel összefüggésben a historikus beépítéssel rendelkező városrészek 

egyes területein kisebb gyalogos utcák vagy nagyobb gyalogos zónák is kialakíthatók. 

A mellékúthálózat parkolás alóli felszabadítása messze túlmutat azonban egy műszaki 

kérdés megoldásán, hatásai várospolitikai szintűek. Részletes kifejtését a parkolási helyzet 

megoldási lehetőségei című fejezet tartalmazza. 
 

PARKOLÁSI HELYZET MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI, ELVEI ÉS IRÁNYAI, INNOVA-

TÍV MEGOLDÁSOK  

A parkolási problémák megoldása részben helyben történő fizikai beavatkozások révén, 

részben szabályozási folyamatok eredményeként, illetve az igények befolyásolásával, a 

parkolási igények csökkentésével valósítható meg.  

E tevékenységek kerületi és fővárosi szintű egységes újragondolására van szükség, azaz 

a problémák megoldását az okoknál és nem a tüneteknél érdemes kezdeni.  

Első szcenárió 

Az éghajlatváltozás és a mobilitás-tudatosság növekedése miatt a nemzetközi trendnek 

megfelelően a személygépjármű tulajdonlás és használat feltételrendszere általánosan 

módosul. Ennek eredményeképpen - társadalmi szintű változást is okozva - az eddig fo-

lyamatosan növekvő gépjármű ellátottság megáll, majd csökkenésnek indul.  
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A közlekedési szokások draszti-

kus, társadalmi szintű átalakí-

tása csak nagy távlatban le-

hetséges, mely természetszerű-

leg magával hozná a közterü-

letek parkolás alóli mentesülé-

sét is.  

Ezzel párhuzamosan jelentő-

sen növekedne a súlya a kö-

zösségi közlekedésnek, a kör-

nyezetbarát közlekedési mó-

doknak (kerékpározás, gyalo-

gos közlekedés), előtérbe ke-

rülnek eddig nem kihasznált 

gépjármű használati formák 

(pl.: car sharing, kiterjedt taxi 

rendszer).  

A visszaszoruló parkolás elsősorban a közterületeken kívülre, illetve távolabbi parkolóhe-

lyekre korlátozódik. A közterületi várakozási engedélyek díjrendszere és a közterületi par-

kolás díjai is jelentősen emelkednek, ezzel is ösztönözve a gépjárműbirtoklás és -használat 

újragondolására.  

Mindehhez jelentős mértékben szükséges a kerületi és fővárosi döntéshozatal paradig-

maváltása, amely a fenntartható városfejlesztés és városi mobilitás irányában hat nem 

csak a tervezés, hanem a megvalósítás szintjén is.  

Második szcenárió 

Az éghajlatváltozás és a 

mobilitás-tudatosság nö-

vekedése miatt a nem-

zetközi trendnek megfe-

lelően a személygépjár-

művek üzemanyaga vál-

tozik (elektromos meg-

hajtás, gáz üzem).  

Ennek eredményekép-

pen a gépjármű ellátott-

ság azonban nem csök-

ken, legfeljebb további 

emelkedése lassul.  

 A társadalmi szintű ösz-

tönző rendszer (adók, 

kedvezmények) hatá-

sára bekövetkező tech-

nológiai változás csak 

távlatban lehetséges, megoldást csak a környezetszennyezésre nyújt.  

 

Lakossági, lokális mobilitási igényeket kiszolgáló elektromos 

jármű Ljubljana egyre bővülő gyalogosövezetében; Fotó: Ekés 

András 

 

A közelmúltban átépített és gyalogos forgalomra (és egy szakaszán 

buszközlekedésre) újrapozícionált bécsi Marihalifer straßa; Fotó: Ekés 

András 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

152 

A parkolási probléma változatlanul fennmarad. A döntéshozatali mechanizmusok válto-

zására van szükség az első szcenárióban megfogalmazottakhoz hasonlóan.  

Harmadik szcenárió 

Inaktív részvétellel párosuló várospolitikai döntés alapján a közterületi felszíni parkolás je-

lentősen visszaszorításra kerül. Ennek következtében a lakosság polarizálódik, a személy-

gépjárművet tulajdonló réteg helyét a környezettudatos életmódot követő, a már sze-

mélygépjárművet nem használó idősebb, és a személygépjárművet még nem birtokló 

fiatalabb lakosság foglalhatja el.  

Amennyiben a hosszútávon módosuló városi környezet, és ennek részeként a megújuló 

közterületek nem eredményeznek elég vonzerőt, a felgyorsuló lakosság-csökkenés miatt 

kiürülhetnek a historikus beépítéssel rendelkező városrészek.  

Negyedik szcenárió 

Aktív részvétellel párosuló várospolitikai döntés alapján a közterületi felszíni parkolást fel-

váltja a koncentrált parkolási létesítményekben történő gépjármű elhelyezés. Az önkor-

mányzat részvétele biztosítja részben a szükséges forrásokat és garantálja a biztonságot. 

A megoldás részeként a lakosság jelenleg ingyenes közterületi parkolását át kell alakítani 

a piacinál lényegesen olcsóbb, de ténylegesen fizető parkolássá. Ezzel párhuzamosan – 

részben a befolyó közterületi parkolási bevételekből finanszírozva – a lakosság számára 

alternatív lehetőséget kell teremteni a lakóhely közelében az önkormányzati beruházás-

ban megvalósuló parkolóházakban, mélygarázsokban való tartós bérlemény vagy tulaj-

don szerzésre. Vagy a város külsőbb területein a közösségi közlekedési rendszerhez kap-

csolódva, akár ingyenes használattal.  

A parkolási igények és lehetőségek hosszú távú változásának függvényében a közterü-

letek fokozatosan visszanyerhetők a gyalogos közlekedés és a zöldfelületek számára. 

Ötödik szcenárió 

Közösségi szintű változás nem következik be a parkolás területén. A világháború után lé-

tesített épületállomány esetében az érintett lakosság saját beruházásban az egyéb funk-

cióra alkalmatlan földszinti épületrészek és/vagy pincék kerülnek telken belüli parkoló-

ként hasznosításra, megszüntetve akár az udvarok eddigi ez irányú hasznosítását. Az épü-

letek műszaki adottságai miatt csak fajlagosan kedvezőtlen parkoló számot eredmé-

nyező megoldások várhatóak. 

A részleges funkcióváltás az egyes társasházak esetében már középtávon megvalósul-

hat, a közterületi parkolás jelentőségét azonban vélhetően érdemben nem tudja majd 

csökkenteni ez a megoldás a folyamatosan emelkedő gépjármű ellátottsági szint miatt. 

Hosszútávon a technológiai változások, az intelligens város (smart city) szolgáltatásai, a 

vezető nélküli gépjárművek megjelenése eredményezhetik az egyéni gépjárműhaszná-

lat mértékének csökkenését, azonban jelen tudásunk szerint erről még nehéz lenne meg-

alapozott trendeket előrejelezni. 
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3.3.  BEÉPÍTÉS VIZSGÁLATA 

3.3.1.  A HISTORIKUS VÁROSSZÖVET BEÉPÍTÉSEINEK TIPOLOGIZÁ-

LÁSA AZ ÉPÍTÉSÜKKOR AKTUÁLIS SZABÁLYOZÁSOK TÜKRÉBEN 

A BÉRLAKÁSÉPÍTÉS KORSZAKA 

Bérháznak nevezzük azokat a lakóépületeket, melyekből bérjövedelem folyt be: a tulaj-

donos által lakott, bérbeadott házrésszel rendelkező lakóházaktól kezdve a csak bérle-

ményeket tartalmazó ingatlanig terjedhettek, nagyon különböző mérettel, tipológiával. 

A XVIII. század végén meginduló robbanásszerű urbanizáció következtében a nyugat-

európai nagyvárosokban a bérház jellemző háztípus lett, az építtetők jelentős része né-

hány kiadandó lakás létesítésével könnyítette meg az építéshez felvett kölcsön visszafi-

zetését vagy csökkentette háztartási kiadásait.  

Pesten ebben az időszakban ez leginkább a vidékről felköltöző, házatlan zsellérek szállás-

igényének kielégítésére szolgált, és csak később, az 1810-es évektől lett olyan mértékű a 

lakosságszám növekedése, hogy tömegesen jelent meg, mint épületforma. Az 1828-as 

országos népszámlálás már kimutatta, hogy Pesten és Budán a bérházépítés elfogadott 

pénzbefektetési és jövedelemszerzési eszköz lett.4 Az 1789-ben parcellázni kezdett lipót-

városi telkeket három éven belüli építési kötelezettség terhelte, így az elsősorban tőke-

erős kereskedők és arisztokraták által felvásárolt területen 1802-ben már 208 ház állt.5 A 

Pozsonyból fokozatosan áttelepülő országos adminisztráció új társadalmi és kulturális pol-

gári réteget jelentett. 

Az 1838-as árvíz tragédiája után Pest 4754 házának csak mintegy negyede maradt épen, 

az is elsősorban a Belvárosban. Az 1839-es építési szabályzat szerint az új házakat a leg-

magasabb vízszint fölé kellett építeni, így az újjáépítés jelentős építési tevékenysége egy-

ben új városképet is hozott, megemelt utcákkal, a földszintes épületek helyén pedig két-

háromszintes, erősebb szerkezetű, zömmel bérházakkal.  

Az 1873-as városegyesítés idején a város beépített területei már túllépték a városárok 

vonalát, nagy parcellázások és a földszintes épületállomány 3-5 szintesre kezdődő átépü-

lése már a nyugat-európai nagyvárosokhoz tette hasonlóvá a rendkívül dinamikusan fej-

lődő fővárost. A lakosság foglalkoztatási összetétele is megváltozott, elsősorban ipari 

munkásokra volt szükség a gyárakban, ipari vállalkozásokban, melyek az akkori külső te-

rületeken épültek, míg a belső területeken a bankok, takarékpénztárak új székházai tele-

pedtek meg. A munkavállalók óriási tömegeit vonzotta vidékről a munkalehetőség, mely 

új elvárásokat támasztott a lakásépítéssel szemben. A magas és alacsony presztízsű terü-

letek egyre inkább elkülönültek egymástól mind területileg, mind az épületállomány és 

lakásösszetétel szempontjából. 

A Gründerzeit (1840-1900) idején épült bérházak esetén pedig már jelentős különbségek-

ről is beszélhetünk mind kialakítás, mind lakóösszetétel tekintetében: bérpaloták (arisztok-

                                                      

4 Körner Zsuzsa: Városias beépítési formák, bérház- és lakástípusok, Terc, 2010 / továbbiakban: Körner Zsuzsa, 

2010 
5 Körner Zsuzsa, 2010 
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raták és nagypolgárok bérpalotái), középosztálybeliek bérházai, munkásbérházak, bér-

kaszárnyák. A bérpaloták körébe a nagy vagyonnal rendelkező, tőkeerős építtetők által 

a városok reprezentatív helyein épített, kedvező lakásösszetételű és kialakítású, igényes 

lakóépületeket értjük. Többnyire maguk az építtetők is ezekben laktak, míg a többi lakást 

a középosztály tagjai bérelték. Nálunk az első két csoport nem vált szét markánsan, hiszen 

Budapest nagyvárosi karakterét éppen ezek a palotaszerű homlokzattal megfogalma-

zott bérházak teremtették meg. A bérkaszárnyának pedig azokat a munkásházakat te-

kinthetjük, melyek gyenge lakásösszetételét elsősorban a szoba-konyhás lakások tömege 

jelenti.6 

A jelzálogkölcsönzés az 1860-as években indult meg és 1898-ra elérte az 1 milliárd koro-

nát. A bérháztulajdonosok számára a banki törlesztés jelentette a legnagyobb terhet, 

melyet a befolyó lakbérekből fedeztek. Mivel ez óriási kockázatot jelentett, a háztulajdo-

nosok igyekeztek módosabb és megbízható bérlőket választani. Ez jelentősen befolyá-

solta a különböző minőségű bérházak városon belüli térbeli elhelyezkedését: a maga-

sabb presztízsű városi területeken komfortos, nagy lakásokat tartalmazó bérpalotákat 

építettek (Andrássy út, körutak), míg a kislakásos épületek a külsőbb területeken, főútvo-

nalaktól távolabb épültek meg a megbízhatatlanul fizető és a lakásokat lelakó szegé-

nyebb bérlők számára. 

TÁRSADALMI FOLYAMATOK 

1830-ban Pest lakossága még alig haladta meg az 60 ezer főt, míg ez a szám a város-

egyesítés időszakában az egyesített városban már elérte a 302 ezret, mely 1880-ra egy-

harmadával növekedett, 1890-re pedig közel megkétszereződött. 1900-ra a lakosság-

szám 860 ezer fölé emelkedett, 1920-ra pedig több mint négyszeresére, 1.232.000 lakosra 

nőtt.7 Ha emellé az adatsor mellé odatesszük a lakások számát is, akkor rajzolódik ki iga-

zán pontos kép a város lakáshelyzetéről. 1880-ban 68,5 ezer lakás (5,19 fő/lakás), 1890-

ben 94,3 ezer lakás (5,16 fő/lakás), míg 1910-ben 169 ezer lakás (5,21 fő/lakás) volt Buda-

pest korabeli területén. A lakások 60%-a pusztán szoba-konyhás volt, egy szobára tehát 

átlagban 4-5 fő lakos jutott (a valóságban a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenség miatt 

ez a szám jóval drámaibban alakult).8  

A lakásállomány változásának mértékét akkor érzékelhetjük igazán, ha az 1869. évi la-

kásszámot az 1900. évi állapottal összevetjük: a budapesti lakásállománynak több mint 

70%-a az 1869-1900 közötti években keletkezett. 

A lakásépítés jellegének változása is szembetűnő: 1869-ben az épületállománynak több 

mint háromnegyed része földszintes, az 1-4 emeletes házak száma mindössze 2.108. 1900-

ra a helyzet alapvetően megváltozik, a földszintes házak száma csak 1.926-tal, az 1-4 

emeleteseké 4.949-cel bővül és az egész épületmennyiségnek már csaknem felét teszi ki. 

A X. kerület lakosságszáma a kiegyezéskor még egészen alacsony, mindössze 4.353 fő. A 

növekedés abszolút száma kisebb, mint a külső kerületeké, de viszonylagos értéke igen 

magas, a lakosságszám 1900-ban 19.718. A Belváros lakosságszáma csaknem változatlan 

                                                      

6 Körner Zsuzsa, 2010 
7 www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/01/01_1_1_1_1.xls 
8 Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve 1941., KSH, Budapest, 1941.  
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marad, itt a lakásépítés minimális, az 1869. évi 24.952 népességszám 1880-ig mindössze 

28.402-re növekszik, ettől kezdve csökkenésnek indul és 1900-ban csak 23.168.  

A lakásépítés területének eltolódását mutatja a pesti belterületi és külterületi lakosság-

számváltozás aránya is. 1869 és 1880 között a külterületi építkezés még minimális, 1880 és 

1890 között már emelkedésnek indul. Kőbányán kívül a VI. és VII. kerület külső részei is 

kezdenek beépülni, 1890 és a századforduló között a VI. kerület külső részén rohamos le-

telepedés kezdődik, tíz év alatt a Városliget környékén és Zuglóban a népesség 10.000 

fővel növekszik.  

A budai oldal a pestinél lassabban indul fejlődésnek. Míg 1869-ben Buda lakosságszáma 

70.000, a pesti lakosságszámnak kereken egyharmada, a századforduló idején Budának 

122.412, Pestnek 610.946 lakosa van; Buda lakosságszáma a pestinek alig több mint egy-

ötöde. A nagy városépítési akciók Budát elkerülték, a közművek és a közlekedés lassab-

ban épült ki a pesti oldalénál.  

A korszak nagyarányú városiasodása megkívánja a városi közművek kiépítését. A közmű-

vesítés azonban igen lassan fejlődik. A vízvezeték Budapesten csak 1876-ban kezd épülni. 

Budapesten a csatornahálózat tényleges kiépítése csak 1891-ben kezdődik meg. A vil-

lanyvilágítás szintén a századforduló idején terjedt el: Budapesten 1893-ban. A gázszol-

gáltatás megelőzi a többi közmű kiépítését: Budapesten 1870-ben kezdik el. 9 

1913-ra az 1898. évi 2.747-ről 5.060-ra emelkedik a gyári jellegű ipari üzemek száma. Az 

első világháborút megelőző években az ország egész ipari termelésének 75%-át a nagy-

üzemek adják. E nagyüzemek jelentős része Budapestre koncentrálódott. 1910-ben az 

ország 3.749 gyáripari üzeméből 1403 működött Budapesten.  

Ennek ellenére a századforduló után a lakásépítkezések abszolút száma a fővárosban 

erősen csökken, amelynek következményeképpen 1910-re az egy lakásra eső lakosok 

száma ismét emelkedett és 4,35 lett. A lakások méreteinek arányszáma is romlott, több 

mint a fele egyszobás, az egy szobára eső lakók száma 2,7-re emelkedett. Nagy a lakás-

hiány, a lakások 57%-ában albérlők laknak.10 

Az 1900-as évek elején drámai lakáshiány alakult ki különösen a bérelhető lakások tekin-

tetében, melyet jól mutat, hogy 1909. március 1-én összesen 242 lakás állt üresen, ami az 

összes akkori lakásállomány 0,15%-ának felelt meg.11 Ennek következtében a bérleti díjak 

példátlan magasságba emelkedtek, és megjelent a spekulációs célú lakásbérlet, a ház-

főbérlet, vagyis egész házak egy bérlő által való kibérlése, majd hetibérletben való to-

vábbadása.12 Csaknem háromszáz házban tagadták meg ebben az évben a bérlők a 

díj megfizetését, hogy így kényszerítsék a tulajdonost a díj mérséklésére. 

                                                      

9 Tanulmányok Budapest múltjából: a Budapesti történeti múzeum várostörténeti évkönyve. 1974. 
10 Perényi Imre: Budapest városépítésének fejlődése 1873-1973 
11 Városi szemle 1912, Dr. Sidó Zoltán: Budapest főváros lakásügyi intézményei 717. p. 
12 Városi szemle 1912., Vermes Ödön: A budapesti házfőbérleti rendszer jogi és gazdasági megvilágításban 

674. p. 
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A főváros népességi viszonyai (fő/ha); Forrás: Kőrösi 

A VÁROS BEÉPÜLÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA – ÖSZTÖNZÉS ÉS KORLÁTOZÁS 

A XVIII. században Pest az ekkor még szabályozatlan Duna és az 1443 és 1479 között épült, 

kívülről mély árkokkal kísért városfal között fejlődött. Pesten voltak szabad területek a fej-

lődés számára: a fal és a bástyák bontása 1780-ban kezdődött, főbb elemeit (kapuk – 

főútvonalak; nyomvonala – Kiskörút) a városszerkezet őrzi. A Felsőerdősor, Rottenbiller, 

Dobozi és Haller utcák pedig az egykori városárok vonalán futnak.  

A történeti külvárosok – a mai Teréz-, Erzsébet-, József- és Ferencváros – helyét 1696-ban 

a városfal és a városárok közötti területen jelölték ki. Ezek betelepülése részben spontán 
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folyamatok, részben pedig tudatos szabályozás eredménye, míg a Lipótvárosban 1789-

ben kezdődött a parcellázás.   

József nádor megbízásából 

1805-ben készítette el Hild 

János építész Pest városren-

dezésére vonatkozó tervét, 

mely a korabeli Pestet há-

rom egységre tagolta és ott 

más-más elveket alkalma-

zott. A Belvárosban város-

szépítő kiigazításokat java-

solt, a fejlődésnek indult Li-

pótvárost a már megkez-

dett házhelyek osztásának 

megfelelően tervezte to-

vább, míg a külvárosok te-

rületén az örökölt szerkezeti 

elemek megtartása mellett 

törekedett a megközelítő-

leg ortogonális úthálózat ki-

építésére, hogy közel sza-

bályos tömbök és egységes 

telekméretek jöjjenek létre 

(Felsőerdősor, Vas, Tűzoltó 

utcák környéke). 

A pesti városszerkezetben 

lévő, többségében sugár-

irányú, szabálytalan vonal-

vezetésű utak a volt mező-

gazdasági területhasználat 

lenyomatai, míg az ezekre 

merőleges utcák és a vár-

oson belüli rendezett területek már a tudatos városalakítás racionalitásának eredményei.  

1808-ban a terv megvalósítására József nádor Szépítő Bizottmányt (Szépítési Biztosság) 

hozott létre, mely 1857-ig működve biztosította az új építkezések városrendezési szem-

pontból átgondolt jellegét.  

AZ ADÓPOLITIKA SZEREPE A BÉRHÁZÉPÍTÉS ALAKULÁSÁBAN 

Az 1870-ben létrehozott Fővárosi Közmunkák Tanácsa13 nevéhez a köztudatban elsősor-

ban a nagy városrendezési alkotások kötődnek, azonban óriási szerepe volt a bérház 

építések előmozdításában is: szabályozásokkal, új parcellázási lehetőségekkel és a város 

                                                      

13 1870. évi X. törvénycikk a Duna-folyamnak a főváros mellett szabályozásáról s a forgalom és közlekedés ér-

dekében Buda-Pesten létesitendő egyéb közmunkák költségeinek fedezéséről és e közmunkák végrehajtási 

közegeiről 

 

 

1805 - Hild terv; Forrás: BME Urbanisztika Tanszék, térképtár 
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adópolitikájának alakításával igyekezett befolyásolni – korlátozni és ösztönözni – az új 

építkezéseket.  

Az első házadómentességről szóló törvényt14 még id. gróf Andrássy Gyula kormánya al-

kotta meg 1868-ban, melyet később 1870-ben, 1871-ben, 1874-ben megerősítettek. 

23.§ Tíz évi adómentességnek van helye, ha olyan helyen, a hol előbb épület nem 

létezett, uj ház építtetik; vagy ha valamely épület előbb beépítve még nem volt te-

rületen eszközölt építkezéssel vagy toldással, vagy előbb nem létezett emelet felépí-

tésével olyan gyarapodást nyer, hogy ez által új adóalany keletkezik, ezen utóbbi 

esetben azon újonnan keletkezett adótárgyra való szorítással. Nyolcz évi adómen-

tesség adatik akkor, ha előbb fennállott, de a föld színéig lebontott épület helyébe, 

ó falak vagy falrészek felhasználása nélkül, uj épület állíttatik. 

A rendkívüli ideiglenes házadómentességre vonatkozó rendeletek megalkotásánál a ta-

nács mindig azt az álláspontot képviselte, hogy az a tervszerű városfejlesztést szolgálja.15 

Így az 1870 nyarán a Duna-parti házak húszévi adómentességét biztosító XXII. törvény16 

már a szabályozásra kerülő, rakpartokkal védett partra épülő házsorok létrejöttét, majd 

az 1871-ben hozott törvény pedig a Nagykörút és a Sugárút nagyvárosias kiépülését se-

gítette, mely a korábbiakhoz képest újabb kedvezményeket adott az bérházak építtető-

inek és szabályozóival ösztönözte a magasabb, elegánsabb épületkarakter létrehozá-

sát.17 

1.§ Pest városát a Feldunától az Aldunáig körben keresztül szelő főközlekedési, a fő-

városi közmunkák tanácsa által tervezett nagy körútnak és a hárombárány-utcza 

kiágazásának egész vonalán, bárminemű új épületek emelése, ugyszintén régibb 

épületek lényeges átalakítása, új emeletek vagy pótépítkezések általi nagyobbítása 

csak úgy engedélyezhető, ha az épület a meghatározott szabályozási vonalon épít-

tetik. 

4.§ Önálló házteleknek legalább 7 öl utczahomlokzattal vagy ha a homlokzat hosz-

szabb, legalább 10 öl mélységgel kell birnia: úgy mindazonáltal, hogy összes térfo-

gata 120 négyszögölnél kisebb ne legyen. 

a mennyiben legalább 48 láb magassággal birnak és jelen törvény kihirdetésétől 

számítandó 10 év alatt teljesen lakható állapotba helyeztetnek, közadózási tekintet-

ben: 

1-ször tizenöt évig mentesek úgy az állami mint az államadó után kivettetni szokott 

minden községi adótól; 

2-szor ezen felül a tizenöt év letelte után az építményekért még tizenöt évig állami 

adó fejében a házbér-jövedelmi adó helyett csak egyszerű jövedelmi adó fizettetik, 

még pedig a ház tiszta jövedelmének 10 százaléka, úgyszintén a községi adópótlék 

is csak ezen jövedelmi adó után fog kivettetni. 

                                                      

14 1868. évi XXII. törvénycikk a házadóról 
15 Harrer Ferenc: A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1930-1940, Athenaeum Kiadó, 1941 
16 1870. évi XXII törvénycikk a pest-dunai rakparton épitendő házak adómentességéről 
17 1871. évi XLII. törvénycikk a pestvárosi nagy körutról a 3 bárányutczai kiágazással és az ezen, és az 1870:LX. 

tc. folytán nyitandó közlekedési uton emelendő épitkezések adómentességéről 
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1875-ben ezt kiterjesztették a külső főutak mentén épített villákra és nyaralókra is18, 1879-

ben meghosszabbították19, majd 1884-ben a budai oldalon20 is bevezették, a korábbi 

magassági ösztönzőkkel együtt. 

Wekerle Sándor miniszterelnök 1907. július 11-én terjesztett be erről törvényjavaslatot a 

képviselőházhoz.21 

11.§. Azok a házak, melyek a fő- és székváros IV. kerületének egész területén, to-

vábbá az V. kerületben a) a Rudolf-, illetőleg az újpesti rakodópartnak a Zoltán-utca 

és Zápolya-utca közötti szakaszán fekvő Dunaszabályozási telkeken; b) az Ország-

ház-térre, továbbá a Személynök-utcára és a Pozsonyi-utcára homlokzattal biró tel-

keken; c) a Nádor-utcának az Országháztér és a Lipót-körut közötti szakaszán mind 

a két oldalon fekvő telkeken; d)a Nádor-utca, Alkotmány-utca, Kohári-utca és Bala-

ton-utca által határolt oly területen egészen újonnan építtetnek, amennyiben leg-

alább kétemeletesek, 40 láb magasságúak és 1917. évi november 1-ig lakható álla-

potba helyeztetnek, 15 évig menteseik az állami házadótól. 

A SZABÁLYOZÁSA SZEREPE A BÉRHÁZÉPÍTÉS ALAKULÁSÁBAN 

Az 1838-as árvíz után 1839-ben részletes városrendezési szabályzatot dolgoztak ki, majd 

1849-ben ezt módosították. Szabályozták többek között az emeletek számát, az axistá-

volságokat, a főpárkányok magasságát és megkövetelték a homlokzati falak síkban tar-

tását, azonban a közterületek dimenzióiról nem határozott. 

1839   

I. "Közönséges Építési Rendszabás Szabad Királyi Pest Városára nézve" – a Bel- és 

Leopoldváros egész területére, valamint a külvárosok Nagymező, Kismező utcák magas-

ságában a Dunáig meghatározott vonalán belül kötelezően 

7.§ Építetlen házhelyeknek vagy telkeknek építettségi helyekké osztására, kivált 

ott, hol új utczáknak kell nyittatni, szükséges, mielőtt egyes építkezések jóváhagyá-

sáért folyamodás tétetnék, az e végett a Szépitési Biztossággal hivatalosan egyet-

értő városi Tanács megegyezését kérni ki. E végre pedig a felosztrási javaslat a kör-

nyéket magában foglaló pontos helyezeti és szinmértéki terven állíttassék elő. 

18.§  A város szépítésének kellékei, s továbbá az épületek különbféle rendeltetései 

miatt nem lehet az emeletek számát általában meghatározni. Mindazonáltal eme-

leti nagy magasságoknál egészség tekinttébül rendszerént nem lehet lakházakat há-

rom emeletnél magosabbra építeni. De az építési rajzban kijelelt emeletek számán 

alól sem maradhat valamely épület, ha a 'szomszéd házak' vonalzata (alignement) 

megkívánja. 

                                                      

18 1875. évi IV. törvénycikk a Budapest főváros területén a jelen törvény kihirdetése után 1877. augusztus 1. 

napjáig kiépitendő házak és a főközlekedési sugárutnak legkülsőbb részét szegélyező villák és nyaralók adó-

mentességéről 
19 1879. évi XLII. törvénycikk a budapesti sugáruton, a nagy köruton és annak három-bárány-utczai kiágazá-

sán, az 1881. évi junius 10. napján tul, 1891. évi junius 10-ig napjáig emelendő épitmények adómentességéről 
20 1884. évi XVIII. törvénycikk a budapesti nagykörut létesitéséről és a Budapest főváros dunajobbparti terüle-

tének egyes részein emelendő épületek adómentességéről 
21 Dr. Szilágyi Hugó: Budapest Újkora 1906-1916. Budapest, 1926, A Pénzvilág kiadása 
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30.§  Egészségre káros befolyások elkerülése végett az udvarokat és lakásokat, az új 

építségeknél elegendő tágassággal kell tervezni. 

45.§ A szükség- s izlésbeli sokféleség semmi szabályt nem enged a külső diszitvényre 

(Decoration) nézve, hanem az építészeti szépség, 's illő elrendelés' törvényeivel el-

lenkező minden külső díszítménye az épület külmejének (Façade), mellyet a folya-

modási tervvel kell rajzolatban előterjeszteni, az erre leendő meghatározott hivatko-

zásnál fogva, az e végre meghatalmazott Szépítési Biztosság által kellőkép változtat-

tassék meg. 

II. "Különös Építési Rendszabás Pest Külvárosainak szélső részeire nézve"– a külváro-

sokban a meghatározott vonalon kívül) 

14.§ A város szépítésének kellékei kivánják, hogy az épületek, amennyire lehetsé-

ges, egyenlő magasságuak legyenek, melynél fogva kiköttetik, hogy a párkányza-

tok és födélszélek a lehetségig folytonos vonalat képezzenek. A földszinti szobák ma-

gossága legalább kilencz lábot tegyen.  

1870 

Az Fővárosi Közmunkák Tanácsa egyszerre két irányból kellett, hogy lépéseket tegyen a 

korszerű nagyváros megalkotása érdekében. Egy részről korrigálni kellett az organikusan 

kialakult városszerkezet szabálytalanságait (zsákutcák, utcaszűkületek stb.), ezzel együtt 

meg kellett rajzolni a további növekedés kereteit, kijelölve az új utcák nyomvonalát, szé-

lességét. Ennek első lépése a város általános rendezési tervének készítésére hirdetett pá-

lyázat volt. Másrészről a számtalan szabálytalan építkezés és az építkezési balesetek nagy 

száma jelezte, hogy sürgősen szükség van a telekbeépítés módjának jogi szabályozására 

azért, hogy a magántelken való építkezés sem az építkezés, sem a megépült ház hasz-

nálatba vétele során, annak biztonságát, esztétikumát, higiéniáját tekintve ne sértse a 

közjó érdekeit. 

1871-ben dolgozta ki az ideiglenes építési utasítását is. A házak párkánymagasságát az 

utcák szélességének függvényében szabályozta. Az utasítás legkimerítőbben a mérték-

adó és megengedhető utca-, padló- és küszöbszintekkel foglalkozott; az 1838-as árvíz 

emléke kísértett.  

Ez a főváros fejlődését alapvetően meghatározó „Utasítás” négy beépítési övezetet kü-

lönböztet meg, meghatározott szélső értékek közti beépítési százalékokkal és műszaki elő-

írásokkal. Ekkor már módosult az Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a főváros viszonya; az 

Tanács ugyanis nem érezte magát feljogosítva kihágások és büntetések megállapítá-

sára, hanem fölkérte a fővárost, hogy építésrendőri ügyekben, kihágások büntetéséről 

alkosson szabályrendeletet. Az „Utasítás” a telkek szabályozására nem terjedt ki, mert azt 

a kormány az 1881. évi XLI. tc.-ben meghatározta. Ezen előírások hibája volt, hogy lehe-

tővé tették a zsúfolt, nyomornegyed jellegű beépítést is, és nem tartalmaztak külön vári 

építési szabályokat sem. 

1891-ben a főváros szabályrendeletekkel próbálta az építésügyet irányítani, sikertelenül. 

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1984-ben új, lényegében az „Utasítás” elveire támasz-

kodó szabályzatot léptetett életbe, amely a főváros építését huszonegy fejezetben tár-

gyalta. E szabályzat megszüntette a pincelakásokat, részletezte a középület- és gyárépít-

kezésekre vonatkozó előírásokat és meghatározta a várlejtő beépítését is. 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

161 

Az 1914. évi építési szabályzat az előbbieknél részletesebb, átfogóbb és realistább szem-

léletű. Nyolc építési övezetet különbözet meg, a korábbinál részletesebb beépítési elő-

írásaikkal együtt. Övezeteinek differenciáltsága lehetővé tette célszerűen elkülönített 

gyári és lakóterületek kialakítását, külön vári beépítésről azonban nem intézkedik. A köz-

művek iránti szigorú igénye és műszaki előírásai megfelelnek a korszerű építészet követel-

ményeinek. 

Az 1870. évi X. tc. létrehozta a Fővárosi Közmunkák Tanácsát (FKT), egyúttal „az építés-

ügyet szabályozó javaslat" kidolgozását a hatáskörébe utalta, ez alapján 1870-ben ké-

szült el az Ideiglenes Utasítás. A lakóházak magasságát az utcaszélesség arányában ál-

lapította meg.  

Egyemeletes (36 láb magas) lakóházat minden utcába, kétemeletes (48 láb magas) 

lakóházat csak legalább 4 öl (1 öl = 1,90 m) széles utcában, háromemeletes (60 láb 

magas) lakóházat csak legalább 6 öl széles utcában, négyemeletes (72 láb magas) 

lakóházat csak legalább 8 öles utcában lehetett építeni. A 8 ölnél szélesebb utcák-

ban vagy tereken 72 lábnál magasabb épületek is engedélyezhetők voltak, de nem 

lehettek több mint négyemeletesek. A félemelet emeletnek volt számítandó. Oly ut-

cákban, amelyekben már e szabályban megengedettnél magasabb épületek vol-

tak, a már fennálló épületek legmagasabbikánál egy emelettel alacsonyabb házat 

lehet építeni. A sarokház nem volt irányadónak vehető. (Harrer Ferenc: A Fővárosi 

Közmunkák Tanácsa 1930-1940) 

Az Ideiglenes Utasítás megszületését megelőzően, az érvényben lévő rendszabályok el-

lenére már számos többemeletes ház emelésére adott engedélyt a város. Például négy-

emeletes ház építésére adtak engedélyt a Lipót (ma: a Váci utca déli szakasza) és a Tél 

utca sarkára 1870-ben. Később sok esetben éltek az Ideiglenes Utasításban biztosított ki-

vétellel, mely lehetőséget adott a megállapított legnagyobb házmagasság túllépésére. 

Így például 1871-ben építési engedélyt adtak a Magyar utca 5. számú telken kétemele-

tes ház építésére, jóllehet az utca szélessége nem érte el az ehhez előírt négy ölet. Az 

engedélyt azzal indokolták, hogy az utcában már több háromemeletes ház is állt. A sza-

bályok kijátszásának egyik leggyakoribb módja a félemelet fogalmának bevezetése volt.  

1872 

1872-ben készült el Pest első általános szabályozási terve. E terv javasolta:  

 a Belvárosban a Kossuth utca szélesítését, a Vörösmarty tér szabályozását, a Petőfi utca 

meghosszabbítását a Bécsi utcáig, a Deák tér, a Molnár, Zöldfa (ma: Veres Pálné és 

Duna) utcák szabályozását;  

 a Lipótvárosban az Újépület bontását és telkének parcellázását és a tőle északra fekvő 

telkek kiosztását;  

 a Nagykörút és a Sugár ma Andrássy út kiépítését; a külső kerületekben a Nagykörút - 

Margit híd - Blaha Lujza tér közötti szakasztól kifelé eső terület parcellázását, illetve újra-

szabályozását;  

 az Újvásár-tér (Teleki tér), a Baross utca, a ferencvárosi Duna-part és a későbbi Klinikák 

területének szabályozását, valamint a Podmaniczky, Dohány, Ötpacsirta (ma részben 

Puskin), Szentkirályi utcák rendezését;  
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 az Operaház terének, a Klauzál és a Rákóczi tér szabályozásával együtt;  

 a Duna-partok és a Margit-sziget partvonalainak rendezését, valamint a dél-budai 

Duna-kanyarulatnál elhelyezkedő, részben mocsaras terület, a „Kopaszi zátonyok” fel-

töltését;  

 a Nagykörút 20 öl (37,90 m) szélesre való szabályozását;  

 a Sugár út szabályozását, amelynek szélességét az Oktogonig terjedő szakaszon 18 öl-

ben (34.14 m), a Kodály köröndig terjedő második szakaszon 24 ölben (45,52 m), a Vá-

rosligetig terjedő harmadik útszakaszon, az előkertekkel együtt 30 ölben (56,90 m) hatá-

rozta meg.  

Az Ideiglenes Utasítás 1873-ban módosult, de a budai oldalra továbbra sem terjedt ki. A 

módosítás szerint a 3 emeletes lakóház magassága 60-ról 63, a 4 emeletes pedig 72-ről 

76 lábra változott.  

Ezt az utasítást 1875-ben az FKT végleges építési szabályzata követte, ám ezt a 202 §-ra 

kiterjedő hosszadalmassága miatt a főváros nem fogadta el, hanem kifejezve az FKT-val 

szembeni ellenállását 1877-re saját, rövidebb szabályzatot készíttetett a Magánépítési 

Ügyosztályával. Ez az FKT elvetett tervezetét követte, ám a kisebb tőkeerejű építtetők ér-

dekében „az építési szigort” alábbszállította. Ezt viszont az FKT nem hagyta jóvá, hanem 

saját ideiglenes utasítását tartotta szem előtt 1886-ig, amikor már nem ideiglenes jelleg-

gel szabályzatszerű, új „Utasítást” léptetett életbe, amely 78 §-ból állt. Ez a szabályzat 

vetette meg a főváros építési fejlődésének alapját és jellegét évtizedekre.  

A főváros területét 4 övezetre osztotta. Az épület legnagyobb magassága – tekintet nél-

kül az övezetre – egyemeletes lakóháznál 12, kétemeletesnél 16, háromemeletesnél 21, 

négyemeletesnél 25 m. Egy- és kétemeletes ház bárhol építhető, háromemeletes házat 

azonban már csak olyan utcában szabad építeni, amely legalább 10 m széles, négy-

emeletes házat pedig csak legalább 15 m széles utcában. Több mint négyemelettel há-

zat építeni nem szabad. 
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Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1873. évi térképkiadványa; Forrás: Siklóssy László: Hogyan épült 

Budapest 1870-1930 
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1894 

1891-ben a főváros szabályrendeletekkel próbálta az építésügyet irányítani, sikertelenül. 

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1894. évi Építési Szabályzata lényegében a korábbi 

„Utasítás” elveire támaszkodott, amely a főváros építését huszonegy fejezetben, három-

száznyolcvanegy paragrafusban tárgyalta. E szabályzat megszüntette a pincelakásokat, 

részletezte a középület- és gyárépítkezésekre vonatkozó előírásokat és meghatározta a 

várlejtő beépítését is.  

 

Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1893. évi övezeti beosztása; Forrás: BME Urbanisztika Tanszék, térképtár 

A korábbi előírásokhoz képest kissé módosult a megengedett épületmagasság: egy és 

kétemeletes házat 17 m magasságig bárhol szabad építeni; háromemeletes házat 10 m-

nél, négyemeletes házat 15 m-nél keskenyebb utcában építeni nem szabad; a három-

emeletes ház legnagyobb magassága 21 m, a négyemeletesé 25 m; több mint négy 

emelettel házat építeni nem szabad; sarokházak magasságára nézve a szélesebb utca 

az irányadó. Szabályozza a beépítés mértékét: 15, illetve 20% udvar maradjon.  
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1914 

 

1. építési övezet – 1914.; Forrás:  BME Urbanisztika Tanszék, térképtár 

Hosszú előkészítés után, korszerű reformra törekvésben, de még mindig építészeti elgon-

dolásban született meg immár 548 §-ra duzzadva az 1914. évi Építési Szabályzat. Az előb-

bieknél részletesebb és átfogóbb, realistább szemléletű. Nyolc építési övezetet különbö-

zet meg, a korábbinál részletesebb beépítési előírásaikkal együtt. Övezeteinek differen-

ciáltsága lehetővé tette célszerűen elkülönített gyári és lakóterületek kialakítását, külön 

vári beépítésről azonban nem intézkedik. A közművek iránti szigorú igénye és műszaki 

előírásai megfelelnek a korszerű építészet követelményeinek. 

Az épületek magasságát az utca szélességéhez és az építési övezetekhez igazítja:  

 9,50 m magasságig szabad építkezni az I.-VIII. övezet minden utcájában; 

 12,50 m magasságig szabad építkezni az I.- II. övezet minden utcájában, a III., V. és VI. 

övezetben legalább 11 m széles utcában, a VII. és VIII. övezetben legalább 15 m széles 

utcában; 

 15,50 m magasságig szabad építkezni az I. övezetben legalább 9 m széles utcában, a 

II. övezetben legalább 10 m széles utcában az V. és VI. övezetben legalább 15 m széles 

utcában, a VII. övezetben legalább 18 m széles utcában;  

 19,50 m magasságig szabad építkezni az I. övezetben legalább 10 m széles utcában, a 

II. övezetben legalább 15 m széles utcában, az V. övezetben legalább 18 m széles ut-

cában;  
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 23,50 m magasságig szabad építkezni az I. övezetben legalább 15 m széles utcában, a 

II. övezetben legalább 18 m széles utcában.  

 E méreteket 1,50 m-rel nagyobbra szabad venni abban az esetben, ha valamennyi 

emeletsor helyiségei legalább 3,40 űrmagassággal épülnek. A födém gerince a ház 

külső magasságától számítandó 7 m-nél magasabbra nem helyezhető. Saroktelken 

épülő ház magasságára a szélesebb utca irányadó.  

Övezetenként szabályozza a beépítés, az udvar és az előkert mértékét valamint az épü-

letek egymástól való távolságát.  

Egyes területeken egyedi előírásokat határoz meg (pl. Várlejtő és a Duna-partok).  

Ebben a szabályzatban találkozunk az első városszépítő rendelkezésekkel  

 egyes utcákban vagy tereken építőművészeti követelések, 

 homlokzat kiképzés a városkép összhangja érdekében, 

 szembeötlő tűzfalak megfelelő díszítése,  

 a Vár jellegének megóvása,  

 nagyobb szabású hirdetések tiltása.  

Az 1914. évi Építési Szabályzat többször módosult.  
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A SZABÁLYOZÁS HATÁSA – AZ ÉPÜLETEK TIPOLÓGIÁJA 

1832-ben a pesti házak mindössze 6%-a volt kettő- vagy háromszintes, és az egész város-

ban mindössze három négyemeletes ház állt. 1850 és 1870 között a házak száma 30%-kal 

növekedett és a városegyesítéskor Pesten a házak ötöde már kettő- vagy többemeletes 

volt, mely elsősorban a Belvárosban volt jellemző. 1860-as években, a történeti külváro-

sokban, a legnagyobb lakásszámmal rendelkező Terézváros területén is, még a földszin-

tes beépítés volt többségében.22 

 

Budapesten a 19. század végén a „főudvarok” szélességének minimuma 6 m volt, és az 

építési teleknek pedig csak 15%-át kellett udvar céljára szabadon hagyni. Az 1889-es épí-

tési szabályzat egyedül négyemeletes házak esetében írta elő a min. 20%-os udvarhá-

nyadot. A 6 m-es szélesség az udvarok „középszélességére” vonatkozott. 

A középosztály igényeinek kielégítését szolgálták a gyorsan népszerűvé váló új típusú, 

utcára nyitott mély udvarok, vagy csatlakoztatott oldalkertek segítségével kialakított 

„cour d'honneur”-ös (franciaudvaros), illetve „kvázi utcás” telekbeépítések. Ezek az épü-

letformák olyan speciális alaprajzi elrendezéseket tartalmaztak, amelyek lehetővé tették 

a függőfolyosókra néző, intimitást nélkülöző lakószobák elhagyását. Az új épülettípusok 

létesítésének feltételei már megjelentek a század végi építési szabályzatokban. Budapest 

1897-es építési szabályzatában is megtalálhatók az utca felé megnyitott udvarokra vo-

natkozó előírások, rögzítve, hogy ezek az udvarok akár át is hasíthatják, ezáltal szakaszol-

hatják a hosszú városi tömböket.  

A csatlakoztatott oldalkertekkel kialakított ún. utca felé megnyitott udvaros bérházak a 

szomszédos telkek egyidejű beépítését és az épületek azonos építészeti arculattal tör-

ténő felépítését feltételezték, ezért erre csak a tőkeerős építtetők vállalkoztak. Az udva-

rok felületei olyan közérzetet javítani képes zöldsávként tudtak funkcionálni, melyekre rá-

nyíltak az utcától elforduló épületszárnyak lakásai.   

                                                      

22 Körner Zsuzsa, 2010 
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Bár a szabályozás részletei kisebb-nagyobb mértékben módosultak, egészen az első vi-

lágháborúig a belső övezetekben rendkívül kis telkeken is engedélyezetek építkezést. A 

belső, zártsorú övezetekben a telek szélességi és mélységi minimumát határozták meg 6-

7, illetve 10 ölben (kb.12-13, ill. 19 méter), azaz már egy 240-250 négyzetméteres telken is 

lehetett emeletes épületeket építeni.  

 

 

Az építési szabályzat által előírt kicsiny minimális telekméretek mellett különösen az szol-

gálta a bérházépítő magánvállalkozók érdekeit, hogy mind az utcák szélességéhez vi-

szonyítva, mind magukon a telkeken belül igen magas építési sűrűségeket engedélyez-

tek. A legnagyobb épületmagasságot a szabályzat az utcaszélességekhez kötötte. Két-

emeletes (max. 16 méter magas) házat bárhol lehetett építeni, 25 méteresnél magasab-

bat sehol. 10 méter széles utcában már lehetett legfeljebb 21 méter magas háromeme-

letes házat emelni, ennél magasabbat csak a legalább 15 méter széles utcákban.  

Ennél is fontosabb, hogy az udvarméret minimuma csupán a telekterület 15 %-ában volt 

meghatározva, s csak 1886-ban növelték ezt az arányt 20 %-ra, de akkor is csak a négy-

emeletes házaknál. (A szabálykönyv e városépítési vonatkozású rendelkezéseken túlme-

nően elsősorban "építési" szabályozás volt, mely a lakások egyes helyiségeinek minimális 

méreteit, belmagasságait, a földszinti padlóvonalat, a szellőzés megoldásait, a haszná-

landó anyagokat, épületszerkezeti méreteket és megoldásokat, a pincelakás tiltását, és 

a hasonlókat írta elő, s magának az építésnek a szabályait is tartalmazta.)  
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Az épületek 

beépítési tipológiája: 

VI. kerületi 

mintatömb 

 

Az épületek 

beépítési tipológiája: 

VII. kerületi 

mintatömb 

 

 

Az épületek 

beépítési tipológiája: 

VIII. kerületi 

mintatömb 
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Az épületek építési 

kora: VI. kerületi 

mintatömb 

 

Az épületek építési 

kora: VII. kerületi 

mintatömb 

 

 

Az épületek építési 

kora: VIII. kerületi 

mintatömb 

Megfelelve az építő tőke igényeinek, a századvég építési szabályzata mintegy megva-

lósította önmagát, s - bár a leírt adórendszer segítségével sem tudta megakadályozni a 
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„kültelkeken" a rendszertelen építkezéseket - alapvető szerepe volt abban, hogy a szá-

zadforduló körül Pest belső részein 2000 fő/hektár körüli laksűrűségek is kialakultak, s hogy 

a népesség térbeli elrendeződése a városban máig rendkívül aránytalan. 

A századforduló tipikus lakóépülete a zártudvaros bérház. Alapformája földszintes, amikor 

az utcára néző ház adófizető tulajdonosa lakástulajdonlási joggal nem rendelkező zsellér 

státusú egyéneket „fogad be" (ld. ezzel kapcsolatban Újpest alapító okiratát 1831-ből), 

és épít számukra kéthelyiséges, egytraktusos „bérlakásokat" a telek egy vagy több hatá-

rára. Ez a földszintes „bérházudvar" válik később többszintessé, kikényszerítve a belső füg-

gőfolyosót, a „gangot". A fokozatos átalakulás szépen nyomon követhető például a Te-

rézvárosban a XVIII. század második felétől kezdve: az egyszerű, oldalhatáron álló háza-

kat fokozatosan felváltják az utcavonalra épülő, zártsorú lakóépületek, hátul a bérlaká-

sok sorával, hogy aztán fokozatosan többemeletessé épüljenek át. 

E bérházaknak a beépítési magassága, alaprajzi alakja (zárt, U, L alakú), udvarmérete és 

az udvar légtéraránya szerint igen nagy változatossága alakul ki. Nem tagadhatók a kül-

földi hatások sem: osztrák-német mintára megjelenik - de csak később, inkább a szecesz-

szió idején - a hátsóudvar, hogy az udvarbelsőben is építhető legyen kéttraktusos, széle-

sebb épületszárny, de a több, egymásból nyíló udvar gyakori bécsi mintája csak elvétve 

fordul elő (pl. a Gozsdu-udvar a Dob és Király utcák között). A ház és a lakások minőségét 

tekintve megkülönböztethetők az „egyszerű bérház", a „bérpalota" és a „bérkaszárnya" 

típusa. Az elsőben a kb. 10 méter mély utcai traktus tartalmazza a polgári rétegek na-

gyobb lakásait, hátul a szoba-konyhák sorakoznak. A kevés igazi bérpalotát az arisztok-

rácia építi maga és a nagypolgárság számára, a munkás-bérkaszárnyák legtöbbször 

csak szoba-konyhás lakásokat tartalmaznak. A leggyakoribb, vegyes lakásméretű és mi-

nőségű bérház sajátos integrációs feladatot is betöltött, évtizedeken keresztül elősegí-

tette a különböző társadalmi rétegek együttélését, s még ma is ellene hat a felgyorsuló 

szegregációs folyamatoknak.  

Budapest belső lakóterületeinek arculatát máig az határozza meg elsődlegesen, hogy a 

bérházak e különböző formái a tömbökben milyen arányban vannak jelen. A belváros-

ban, ahol a régi, alacsonyabb állomány a századforduló előtt és után gyakran többször 

is átépült, igen magas a sűrűség, és a lakásminőség is jó. Ugyancsak igen magas a sűrű-

ség, de vegyes a lakásállomány kijjebb, a századvégi tömb-szabályozások fő területein 

(pl. a „Csikágó"), ahol a bérházak alaptípusának építése folyt nagyjából egy időben és 

viszonylag kicsiny telkeken azonos párkánymagasságú, de feszített légtérarányuk miatt 

hideg, kellemetlen hatású utcákat hozva létre. Az építő magántőke által kevésbé prefe-

rált helyeken (pl. Ferenc- és Józsefváros nagykörúton kívüli részei) a legkorábbi, földszintes 

házak egy jó része megmaradt, a beépítés lazább, de rendkívül heterogén, s itt a leg-

gyengébb a lakásminőség is. Ez a nagy változatosság alapvető szerepet játszott később, 

amikor egyes belső területek átépítésének elképzelései fogalmazódtak meg már a két 

háború között, majd a második világháború után, s figyelembe veendő napjainkban is, 

amikor - remélhetőleg újra nagyobb méretekben és sokoldalú megalapozással - megin-

dulhatnak a városrehabilitációs munkálatok.  
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3.3.2.  ÉRTÉKVÉDELMI VIZSGÁLAT  

a hivatalos védelmi kategóriák szerint 

Budapest leggazdagabb építészeti öröksége a XIX. század második és a XX. század első 

feléből származik. A belvárosi barokk és klasszicizmus korának együttesei, főként a pesti 

oldalon megfogyatkoztak a század végén. A helyükbe lépő új, csaknem teljes egészé-

ben historikus stílusú épületek, épületegyüttesek a belvárosi városkép meghatározó ele-

mei, melyet a jelentős szecessziós épületállomány tesz igazán különlegessé.    

Budapest a historizmus építészeti stílusegyüttesét, azaz összességében a neoreneszánsz, 

a neobarokk, a neoromán és a neogót stílusokat (1860-1905) tekintve mintegy 12 km2-nyi 

egységesen historikus stílusú építészeti együttesével világviszonylatban az egyik legjelen-

tősebb.  

Ennek a homogén historizáló építészeti együttesnek a főtengelye a 2,2 km hosszú And-

rássy út, amelynek 132 épülete közül csak öt nem historizáló, 1938 és 1970 közötti. Ez egye-

dülálló világritkaság, erre való tekintettel nyerte el az útvonal a Világörökség megtisztelő 

címet. A szecesszió és Bauhaus építészete, valamint a két világháború között virágzó mo-

dernista építészet nagyszámú építészeti emlékkel gazdagította a várost. 
 

VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN, VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN VÉDŐÖVEZETE  

Az Országgyűlés a kimagasló egyetemes értékek megőrzéséhez szükséges rendelkezések 

megállapítása érdekében megalkotta a 2011. évi LXXVII. törvényt a világörökségről, mely 

az alábbi védett területi kategóriákat határozta meg:  

 világörökségi helyszín 

 világörökségi helyszín védőövezete 

 világörökségi várományos helyszín 

 világörökségi várományos helyszín védőövezete 

A világörökségi védelmet Budapesten először a Duna-part látképe és a Budai Várnegyed 

területe (1987), majd az Andrássy út (2002) kapta meg.  

Világörökségi terület: az Andrássy út menti egy-egy tömbsor. A világörökségi terület vé-

dőövezetét a Podmaniczky utcától a Király utcáig és a Városligeti fasorig terjedő terület, 

valamint a belső Erzsébetvárosban a Klauzál utca és a Dohány utca adja, ami egyben 

műemléki jelentőségű terület. A törvény meghatározta a világörökségi helyszín, és a vi-

lágörökségi helyszín védőövezetére vonatkozóan világörökségi kezelési terv kidolgozá-

sát, amelyet a vonatkozó 315/2011. (XII. 27.) kormányrendelet alapján kell kidolgozni. 

Lakóépületeinek és középületeinek egy része értékes műemlék csak, de mivel a helyszín 

műemléki jelentőségű terület, minden épülete és közterülete valamilyen szintű védettsé-

get élvez, ám sajnos az MJT csak a főváros értékes épületállományának csak egy kisebb 

részére terjed ki a világörökségi védőzóna folytán.  
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A historikus Belváros területén található különböző védettsége; Forrás: Fonyódi Mariann 

MŰEMLÉKI TERÜLET: MJT, MŰEMLÉKI KÖRNYEZET  

„Műemléki jelentőségű területként” műemléki védelemben részesül a település azon ré-

sze, amelynek jellegzetes szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kap-

csolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggő rendszert alkotva törté-

nelmi jelentőségű és ezért műemléki védelemre érdemesnek nyilvánított.  

A budapesti épített örökségének kiemelkedő jelentőségét nagy kiterjedésében fennma-

radt, változatosságában gazdag, összességében mégis egységes épületállománya 

adja. A „műemléki jelentőségű terület” védelmi kategória célja, hogy az összefüggések-

ben rejlő értéket fogalmazza meg, az egyedileg nem védett, ám az egységes városkép 

szempontjából kiemelkedően fontos elemek védelmét biztosítsa. 

Budapesten kormányrendelettel (7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet) nyilvánították műemléki 

jelentőségű területté a Budapest főváros területén világörökségi védelem alatt álló in-

gatlanokat. A bővítésének célja a Budai Vár, a budapesti Duna-partok panorámája, az 

Andrássy út, a Millenniumi Földalatti Vasút és ezek történeti környezetének Világörökségi 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

174 

Listára felvett, várostörténetileg-városképileg szervesen összetartozó együttese számára 

a területi műemléki védelem egységes biztosítása. 

Budapest historikus belvárosában műemléki jelentőségű terület: 

 a Világörökségi védelem alatt álló terület. 

A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 39.§ (2) alapján műemléki kör-

nyezetnek minősül „a műemlék jogszabályban meghatározott környezete.” 

A 39/2015. (III. 11.) számú kormányrendelet meghatározza, hogy a nyilvántartott műem-

léki érték műemlékké nyilvánításakor műemléki környezetnek milyen területek jelölhetőek 

ki, illetve mely esetekben nem jön létre műemléki környezet. A 2015. január 1. előtt vé-

detté nyilvánított műemlékek vagy műemléki jelentőségű területek esetében a korábbi 

meghatározás érvényes, vagyis a velük közvetlenül határos telkek, a közterületszakaszok 

és a közterületszakaszokkal határos ingatlanok, valamint a védettségről szóló döntésben 

ettől eltérően kijelölt ingatlanok minősülnek műemléki környezetnek. A műemléki környe-

zettel kapcsolatban jelenleg érvényben lévő jogszabályok nem határoznak meg semmi-

lyen hatósági, szakhatósági illetékességet. 

Az V. és a VI. kerület szinte teljes mértékben műemléki jelentőségű terület, a Podmaniczky 

út – Bajcsy-Zsilinszky út és Teréz körút által határolt terület kivételével teljesen fedi a világ-

örökségi helyszín védőövezetét. Az VII. kerületi MJT érintett területei Erzsébetváros Király 

utca – Károly krt. – Dohány utca. – Klauzál utca által határolt része. A IX. kerületben talál-

ható műemléki jelentőségű terület egybeesik a világörökségi helyszín védőövezetével, 

amely a Duna-part Szabadság hídtól Petőfi hídig terjedő szakasz továbbá ide tartozik 

még a Boráros tér területe is. 
 

MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉK-EGYÜTTESEK  

Műemléki érték minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (ezek 

maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, 

amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelen-

tőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival 

és berendezési tárgyaival együtt. (2001. évi LXIV. törvény 7.§ 17.)  

A műemléki védettség alatt álló elemek a belvárosban és az egykori történeti települések 

központjában, a mai városrészközpontokban koncentrálódnak. A budai oldalon az I., II., 

III., XII. és XXII. kerületekben, a pesti oldalon az V., VI., VII. és VIII. kerületekben található a 

legtöbb műemlék. A közelmúltban nyilvánították műemlékké mindkét budapesti rakpar-

tot.  

Terézváros területén az épületállomány mintegy 10 %-a műemlék. Legjelentősebbek: 

Operaház, Dreschler-palota, Oktogon és Kodály körönd épületei mellett az Andrássy út 

menti épületek többsége, a Nyugati pályaudvar fogadócsarnoka.   
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Első katonai felmérés (1763-1787); 

Forrás: Arcanum adatbázis 

 

Második katonai felmérés (1806-

1869);  

Forrás: Arcanum adatbázis 

 

Harmadik katonai felmérés (1869-

1887); 

Forrás: Arcanum adatbázis 
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A VII. kerület területén a műemléki védettség alatt álló ingatlanok mindhárom városrész-

ben megtalálhatók. A legnagyobb koncentráció Belső-Erzsébetvárosban van, ott is első-

sorban a Király utca, a Gozsdu udvar, valamint annak folytatásaként a Síp utcában ta-

lálható műemlék a legnagyobb számban. A kerületben több mint 150 védett értéket tar-

tanak nyilván. 

Józsefváros területén a műemléképületek száma 100 feletti, mely kiegészül a Fiumei úti 

sírkert sírboltjainak védelmével. 

Jelentősebb műemléképület a templomok mellett a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Lo-

varda, a Ludovika Akadémia főépülete, a Corvin áruház, a Palace Szálló, a Rákóczi téri 

vásárcsarnok, a Központi Szabó Ervin könyvtár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-

csészettudományi Karának épületei, a Józsefvárosi telefonközpont és számos palota a 

Palotanegyedben.  

A műemléki védettség alatt álló elem zömében a város központjában, valamint az egy-

kori történeti peremvárosok központi részein található, összesen 37 műemlék. Köztük töb-

bek között megtalálható a Kálvin téri református templom, a Bakáts téri r.k. templom, a 

Vásárcsarnok, a volt Fővámház és az Iparművészeti Múzeum. 
 

HELYI VÉDELEM: FŐVÁROSI HELYI VÉDELEM, KERÜLETI HELYI VÉDELEM 

Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örök-

ség kiemelkedő értékű - műemléki védettség alatt nem álló - elemeinek védelme érdek-

ében Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rende-

letében határozza meg a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, melyet a 69/2013. 

(IX.18) önkormányzati rendelettel módosítottak. Műemléki jelentőségű területen található 

épületegyüttesek és országos egyedi védelem alatt álló építmények helyi egyedi védett-

sége megszűnt. A rendelet új mellékletét a 13/2015. (III.16) önkormányzati rendelettel fo-

gadták el. 

V. kerület 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 14/2008.(IV.03.) ren-

delete vonatkozik az építészeti örökség helyi értékeinek védelmére. 

VI. kerület 

Terézváros városképe és története szempontjából meghatározó helyi (kerületi) jelentő-

ségű építészeti és természeti örökség értékeinek védelme érdekében Budapest Főváros 

VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2011. (IV.4.) önkor-

mányzati rendeletében határozza meg Terézváros helyi építészeti örökségének védetté 

nyilvánításáról szóló szabályokat. A rendeletet a 47/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

módosította. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a Helyi értékvédelem alatt álló 

védett értékeket.  

VII. kerület 

Erzsébetvárosban a 9/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelete fogalmazza meg a védett 

értékeket.  

VIII. kerület 
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Józsefváros városképe és története szempontjából meghatározó helyi (kerületi) jelentő-

ségű építészeti és természeti örökség értékeinek védelme érdekében Budapest Főváros 

Józsefvárosi Önkormányzatának képviselő-testülete az 52/2011. (IX.19.) önkormányzati 

rendeletében határozta meg a Józsefváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvá-

nításáról szóló szabályokat. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a helyi védelem 

alatt álló védett értékeket, azaz: A: a védett épületeket, B: a védett településképet, C: 

a védett épületrészeket. 

IX. kerület 

A helyi (kerületi) értékvédelemről szóló, a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestüle-

tének 8/1996. (III.4.) sz. rendelete (a 2012. XII. 11-ig elfogadott módosításokkal) nagy-

számú, 395 épületre terjed ki.  

Fentiekből látszik, hogy a sokféle szabályozás milyen sokféleképpen gondolkodik, de az 

egységes történeti városi érték összefüggéseiben történő, hiteles és integráns védelmét 

ezek mégsem szolgálják. 
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3.4.  VÁROSREHABILITÁCIÓS BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK 

A tömbbelsők élhetőbbé tétele érdekében lehetséges beavatkozások bemutatása: 

Budapest lakóterületeinek 10%-át teszi ki az a zártsorú, történeti beépítés, mely elsősorban 

a belváros területén, az első világháború előtt épült körülépített udvaros bérházakból áll. 

Ezen a sűrűn beépített területen él a lakosság 28%-a.  

Ebből a várostörténeti adottságból következnek ennek a lakókörnyezetnek a problémái: 

az épületek műszaki leromlottsága, funkcionális és energetikai avultsága, a zöldfelületek 

hiánya, a belvárosi főutak és szűk belső utcák forgalmi terhelése, a parkolási hiányok, 

amelyeknek enyhítése középtávon a város feladata. 

A historikus belváros, mint a főváros egyik legsűrűbben lakott kerülete a rendszerváltás 

utáni években jelentős lakosságvesztést él át. A lakosságvesztés mára lassulni látszik, 

azonban a tendencia megállításához vagy tartós megfordításához a kerület lakókörnye-

zeti minőségének jelentős emelése szükséges. 

A lakókörnyezet megújítása komplex szemléletben lehetséges, ahol a környezeti, gazda-

sági és társadalmi beavatkozások egymással összefüggésben kerülnek megvalósításra: 

az épületállomány, a közterek- és közlekedési területek, valamint a meglévő zöldfelületek 

egymással összehangoltan kerüljenek megújításra.  

A terek, a zöldfelületek fejlesztése pedig nem történhet meg a közlekedési kérdések fi-

gyelembe vétele nélkül és egy-egy városképileg is meghatározó épület felújítása a kap-

csolódó közterületek megújítását is megkívánja, a zöldfelületek közvetlen környezetében 

kívánatos cél a kapcsolódó térfalak homlokzati megújítása is.  

A fejezetben megfogalmazott javaslataink elsősorban azokra a szempontokra kívánják 

felhívni figyelmet, amik túlmutatnak az egyes épületek részeinek műszaki megújításán, 

akár tömbszintű vagy az önkormányzattal szükséges együttműködésen alapulhatnak. 

A célok meghatározása érdekében SWOT elemzés készült, ahol a kapcsolódó tématerü-

letek pozitív és negatív oldalának egymás mellé rendezése az összefüggések kiemelése 

céljából, mellettük megjelenik azok környezeti (K), társadalmi (T), gazdasági (G) relevan-

ciája is. 
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SWOT 

 ERŐSSÉGEK / BELSŐ TÉNYEZŐK  GYENGESÉGEK / BELSŐ TÉNYEZŐK 

K 

G 

A világörökségi terület (helyszín és védőövezet) 

nemzetközi szintű turisztikai vonzerőt jelent, fővá-

rosi szinten is jelentős számú védett műemlék, 

műemléki környezet. A történeti belváros, mely 

európai viszonylatban is értékes városszövet, ki-

terjedt területen historikus, lakó funkciójú épület-

állománnyal. 

K 

T 

G  

Értékes, kulturális örökséget képező épületegyüt-

tesek, ezek közül is különösen a lakóépületek ál-

lapota leromlott. Történetileg kialakult nagymér-

tékű beépítettség és beépítési sűrűség, a mai 

használatnak nem megfelelő városszerkezet, 

alacsony komfortfokozattal rendelkező, kis alap-

területű lakások magas száma az állományon 

belül. 

K  

T 

Sajátos karakterű, identitás- és presztízsképző vá-

rosrészek (Palotanegyed, Zsidónegyed). 
K  

T 

Társadalmi, fizikai leromlással veszélyeztetett te-

rületek a kerületek külső részéhez közeli tömbök-

ben. 

K  

G 

Sűrű közösségi közlekedés, jó éjszakai elérhető-

ség, nagy kapacitású tömegközlekedési átszál-

lási csomópontok, 4-es metró kiépülése, felszíni 

rendezése. 

K Főutak mentén magas átmenő forgalomterhe-

lés, valamint az ebből fakadó zaj- és légszennye-

zés (Rákóczi út, Thököly út, Üllői út, Baross utca, 

Andrássy út, körutak). 

K Közterületeken a lakossági igényeket preferáló 

várakozási övezeti rendszer, megépült parkoló-

házak. 

K A lakosság tényleges parkolási igényeinek meg-

oldatlansága, növekvő forgalom, illetve helyi 

gépjármű állomány, ugyanakkor a közterületi 

parkolás aránytalanul nagy területet foglal el. 

K Nagy városi parkok jól elérhetőek (Városliget, 

Népliget, Nehru park), villanegyed zöldfelületi el-

látottsága belvárosi viszonylatban kimagasló. 

K  

T 

Zöldterületek száma és nagysága alacsony, a 

beépítések intenzifikálódásával romlik az átszel-

lőzés, fokozódik a városi hősziget-hatás, egyen-

lőtlen zöldterületi eloszlás.  

K 

T 

G 

Minőségi közösségi terek, megújult gyalogos fe-

lületek, közterületek, „húzóprojektek” megvaló-

sulása (Eötvös 10, Hunyadi tér, Főutca, Madách 

tér, Erzsébet tér, Almássy tér, Kultúra utcája, Pa-

lotanegyed) 

K 

T 

Sport és szabadtéri rekreációs területek hiánya. 

K  

G 

Teljes közművesítettség. Nagy használói sűrűség 

miatt a távhőszolgáltatás gazdaságos lehet. 

Távhőszolgáltatás kiépítése lehetséges, ezáltal 

alternatív energiák hasznosítása a szolgáltató ál-

tal. 

K  

G 

Minimális mértékű megújuló energiahasznosítás, 

nem épült ki közmű-alagút rendszer. Nem épül ki 

a távhőszolgáltatás (gazdaságosság, marketing, 

társadalmi elfogadottság hiánya miatt). 

T 

G 

Felzárkózó társadalomszerkezet, fővárosi viszony-

latban képzett népesség, magasabb foglalkoz-

tatottsági szint, aktív korosztály arányának növe-

kedése, fiatalok megjelenése a belvárosban.  

T 

G 

Csökkenő népesség, fiatalok aránya alacsony, 

jelentős számú be nem jelentett lakó, egyenlőt-

len jövedelemszintek, hátrányos helyzetűek külö-

nösen külsőbb területeken. 

G 

T 

A belső városközponti területeken változatos, 

vegyes funkciók, kimagasló szolgáltatási színvo-

nal, a fővárosi közigazgatási központ része. Fő-

városi és országos szinten kiemelt kulturális ne-

gyedek; kulturális gazdaság erősödése, a tény-

leges vonzáskörzetnél nagyobb vásárlóerő. 

K A kereslet területi eloszlása egyenlőtlen, frekven-

tált útvonalaktól távolabb sok üres üzlethelyiség, 

alacsony színvonalú kiskereskedelem, vendéglá-

tás. Lökésszerű forgalom és parkolási igény az in-

tézmények környékén. Az intézmények egyenlőt-

len eloszlása.  

G 

 

Erősödő tercier szektor: turizmus, szálláshelyek, 

vendéglátás, vendégéjszakák növekvő száma, 

a kínálat differenciálódása. A pesti oldal legfon-

tosabb turisztikai és vendéglátó tengelyei (And-

rássy út, Király utca, Nagymező utca). 

G 

T 

A forgalmas turisztikai helyeken lakó és turisztikai 

funkciók konfliktusa (zaj, köztisztaság), lakófunk-

ció visszaszorulása a belvárosi területeken. 
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G Innováció, start-up és kreatív szektor jelenléte 

(design, divat), közösségi irodák megjelenése a 

belső területen. 

T Fejlődő ágazatok egyenlőtlen területi eloszlása, 

főutak mentén, egyes városrészekben gazda-

sági, kereskedelmi funkciók hanyatlása. 

 

 LEHETŐSÉGEK / KÜLSŐ TÉNYEZŐK  VESZÉLYEK / KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

K 

G 

Állami és fővárosi támogatások az értékes épüle-

tek felújítására. Világörökséghez kapcsolódó te-

rületrészek közös revitalizációja (kezelési terv). 

K 

G 

Pályázati források hiánya örökségi értékek véde-

lemre, komplex rehabilitációra. 

K Közelmúltban elkészült fejlesztési stratégiák, az új 

szerkezeti terv, jogszabályi változások leképezése 

kerületi szintre, új tervek készítése. 

K Az FRSZ beépítési sűrűség tartalékai a beépítési 

sűrűséget tovább növelhetik, ami felgyorsíthatja 

az historikus épületállomány bontását. 

K Területileg differenciált fővárosi személyforgalmi 

behajtási díjrendszer (dugódíj) bevezetésével és 

a tehermentesítő hálózati elemek megépítésével 

csökkenhet az átmenő forgalom, mely javíthat a 

belváros környezeti állapotán. 

K Város külsőbb kerületeiben tervezett közútháló-

zat fejlesztése időbeli kitolódása és dugódíj be-

vezetésének elmaradása miatt a tehermente-

sítő hatásuk elmarad (Körvasút menti körút, 

P+R), megmarad a külső területekről érkező túl-

zott átmenő terhelés. 

K  

T 

Parkolóházakkal kedvezményes lakossági meg-

állapodások. 

K  

T 

Személygépjármű ellátottság további növeke-

dése.  

K 

G 

Fővárosi közösségi közlekedés fejlesztéseinek po-

zitív hatása. A gyalogos zónák fejlesztése, Rá-

kóczi út/ Thököly út forgalmi rekonstrukciója (vil-

lamosok újraindítása) erősítheti kereskedelem fej-

lődését. 

K Fővárosi közösségi közlekedési fejlesztések elma-

radása (villamos) középtávon. 

T Alternatív zöldterületek (pl. közösségi kertek) sza-

badtéri rekreációs és sportterületek, sétáló zónák 

(Gozsdu-udvar, Madách sétány) iránti társa-

dalmi igény növekedése. 

K Zöldterületek állapotának leromlása a túlhasz-

nálat miatt, a turizmus erősödésével növekvő 

környezeti terhelés növekedése. A globális fel-

melegedés és a városi hősziget-hatás erősö-

dése.  

T 

G 

A vegyesebb társadalmi és korszerkezet segíti a 

lakásállomány megújulását, érdekeltség energia 

felhasználás csökkentésében. 

T 

G 

Lakóépület állomány felújításának elmaradása 

miatt csökken a terület vonzóképessége, nő a 

kerületrészek közötti társadalmi különbség.  

G 

K 

T 

Ingatlantulajdonosok együttműködése a haszná-

laton kívüli épületek, területek (foghíjak) átme-

neti hasznosítás, közcélú zöldfelületek létrehozá-

sában. 

G 

K 

Magánszektor szerepvállalásának korlátai, az 

együttműködés, közös érdekek hiánya, valamint 

extraköltségek miatt.  

G Kulturális, kreatív gazdaság megtelepedésének 

segítése és hálózatos fejlesztése – uniós támoga-

tások. 

 Egyes részeken a turizmus, „bulinegyed” funkció 

konfliktusba kerülhet a lakófunkcióval hosszabb 

távon is, az idegenforgalom és a vendéglátás 

egyoldalúan csak a „bulinegyed” funkcióra 

épül. 
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FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK  

 A belváros, mint lakóhely vonzerejének megőrzése, javítása. A lakónépesség megtar-

tása a városközponti területeken, ennek érdekében a lakókörnyezeti feltételek javítása. 

 A történeti historikus épületállomány megőrzése, megújítása, illetve az értékmegőrzést 

szem előtt tartó energetikai fejlesztése. Építészeti értékvédelem, többszintű védelmi ka-

tegóriák között szabályozási összhang kialakítása. Értékteremtő fejlesztés a helyi egyedi 

arculat és építészeti karakter megőrzése mellett. 

 Társasházak felújításának támogatása, annak érdekében, hogy a kerület historikus épü-

letállományának megújulását segítse. Lakásállomány minőségjavítása. 

 Értékőrző önkormányzati vagyongazdálkodás, bérlakás-szektor fejlesztése a belső kerü-

letek történeti épületállományának felújításával. 

 Meglévő alulhasznosított területek funkcióváltásának, megújításának támogatása, 

belső tartalékok hasznosítása. 

 Közterületek (parkok, utak, terek) felújítása, szem előtt tartva a zöldfelületi rendszer minél 

nagyobb mértékű fejlesztését, illetve a gyalogosbarát közterületek kialakítását, sétáló és 

vegyesforgalmú utcákkal (összhangban a várossal, a szegélyező épületekkel és archi-

tekturájával). 

 Zöldfelületek hálózatos fejlesztése, a városi klíma hatás csökkentése érdekében, illetve a 

káros környezeti hatások csökkentése. Az intenzív beépítések miatt alternatív megoldá-

sok keresése a zöldfelületi ellátottság javítására.  

 Sport‐ és szabadidős infrastruktúra fejlesztése (területek átmeneti hasznosításával is) 

 A zaj- és légszennyezés csökkentése komplex, összvárosi szintű stratégiák keretében. 

 Budapest túlterhelt főközpontjának (városközpontjának) közlekedési tehermentesítése – 

a közlekedés fejlesztése több kerület közlekedésének, vagy a fővárosi közlekedési rend-

szer egészének figyelembe vételével lehetséges. 

 A lakóterületek úthálózatának forgalomcsillapított kialakítása (tempó 30-as zóna), a he-

lyi közlekedési igényeknek megfelelő kerékpáros közlekedés feltételeinek megterem-

tése.  

 A lakossági parkolás végleges rendezését – a belvárosi kerületek esetében egységes 

koncepciónak megfelelően – a parkolás gazdálkodás és parkolás szabályozás, szükség 

esetén többlet férőhelyek biztosításával differenciáltan kell kezelni.  

 A megújuló energiaforrások hasznosítására a távhőhálózat megfelelő alapot biztosít, az 

energiahatékony és klímabarát távhőellátás megvalósítása célszerű.  

 Lakossági energiahatékonysági és megújuló energetikai beruházások ösztönzése, támo-

gatása és tanácsadás.  

 A környezettudatos szemlélet erősítése és a klímavédelem, a klímaadaptáció gyakorlati 

szempontjainak hatékonyabb érvényesítése. 

 A gazdaság minőségi fejlesztése a kulturális és kreatív gazdaság kerületbe vonzása és 

hálózatosodásának ösztönzése révén, a szolgáltatói szektor átstrukturálása a magasabb 

szintű szolgáltatások felé. 
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 Kiskereskedelem összetételének minőségi irányba történő elmozdítása, mely egyben ar-

culati fejlesztést is eredményez. 

 A turizmus, mint húzóágazat környezeti konfliktusainak mérséklése. A lakó- és gazdasági 

(turisztikai, vendéglátó) funkciók konfliktusainak oldása helyi szabályozókkal illetve a helyi 

partnerségek megerősítésével. Lakosság és a funkciók közötti konfliktusok mérséklése. 

 A kerület városrészei közötti funkcionális különbségek kiegyenlítése, a kreatív gazdasági, 

kereskedelmi, turisztikai funkciók kihúzása a külső városrészek felé, részben a jövőben 

megvalósuló nagyobb léptékű fejlesztések pozitív hatásait kihasználva. 

 A történeti belváros új funkcióknak, követelményeknek való megfeleltetése. 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

A lakókörnyezeti minőség egyik legfontosabb tényezője a historikus épületállomány 

megújítása. A historikus épületek jelentős része még mindig rossz műszaki állapotú, mert 

az épületek történetében az államosítás óta több felújítási ciklus is kimaradt, és a helyze-

ten csak részben segített a lakások újbóli privatizálása. A lakásállományban viszonylag 

magas a kisméretű, alacsony komfortfokozatú lakások aránya. Az alaprajzok kevéssé fe-

lelnek meg a mai kor követelményeinek. A határoló szerkezetek, nyílászárók hanggát-

lása, hőszigetelő képessége, az elöregedett gépészeti rendszerek hatékonysága elma-

rad a mai követelményektől. A probléma megoldását nehezíti a társbérleti nyomvonalak 

menti lakásleválasztások, valamint a 90-es évek erőltetett, műszakilag megalapozatlan 

lakásértékesítések következményeinek megoldatlansága is. 

A pénzügyi válságot követő folyamatokból látható, hogy mára megélénkült a belvárosi 

használt lakások piaca, a keresleti oldal élénkülése elsősorban a belső kerületekben ta-

lálható ingatlanok értékállósága miatt fordul a terület felé. A központi elhelyezkedés, a 

jó közlekedési kapcsolatok, a munkahelyek és egyetemek közelsége miatt a hosszú távú, 

míg az egyre markánsabban jelenlévő turisztikai potenciál miatt a rövidtávú bérbeadás 

egyaránt vonzó a lakásvásárló befektetők számára. A hitelválságot követően tendenci-

aként jelent meg, hogy a korábbi tulajdonlás helyett a fiatalok mind nagyobb arányban 

preferálják a lakásbérlést, mely kisebb kockázattal és a mobilitás nagyobb lehetőségével 

jár. 

A budapesti lakások tulajdonszerkezetében meghatározó, hogy a lakásprivatizáció miatt 

elsősorban tulajdonról és csak másodsorban beszélhetünk önkormányzati bérlakásokról, 

melyek bérleti díja még mindig megfizethetőbb, mint a piaci albérleti díjak. Az állami és 

önkormányzati bérlakások aránya azonban alacsony, így hiányzik az elérhető, megfizet-

hető árú bérlakás-rendszer.  

A belső területek lakosságának jelentős száma időskorú, illetve nagy az egyszemélyes 

háztartások száma, így a lakások tulajdonosai egyedül sokszor nem képesek a felújításo-

kat finanszírozni. Ugyanakkor a belváros egyre vonzóbb a fiatal, családalapítás előtt álló, 

magyar és külföldi lakók számára, akik azonban gyakran nem tulajdonosként, hanem 

bérlőként jelennek meg a területen. A bérlőknek sem érdekük, sem lehetőségük nincs 

részt venni a terület, illetve a lakások megújításában, ugyanakkor a nem feltétlenül hely-

ben élő lakástulajdonosok is kívül maradnak ebből. 
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A finanszírozási háttér hozzájárul, hogy egy-egy társasház képes-e a szükséges épület-

felújítási munkákat elvégeztetni. Tanácsadó hálózat és információs felületek létrehozása, 

mely segíti az egyes társasházakat a felújítási lehetőségekre vonatkozó finanszírozási hát-

tér és a megfelelő szakmai segítség (historikus épületek szakmai megújítása) megtalálá-

sában.  

A beavatkozás egyik eszköze az önkormányzati tulajdonban lévő lakások komfortosítása, 

felújítása, speciális igényű csoportok számára való átalakítása, a substandard lakások 

megszüntetése. A minőségjavítás érdekében az önkormányzat a megüresedő bérlaká-

sok esetén bérlet létesítésére pályázatot írhat ki felújítási kötelezettséggel. Az új típusú la-

kásformák elterjedésének segítésére középtávon feladat a kerületi lakóépületek kihasz-

nálatlan tetőtereinek felmérése, a tetőtér-beépítések szabályozási-technikai-finanszíro-

zási feltételeinek kidolgozása. 

LEHETSÉGES BEAVATKOZÁSOK / ADATLAPOK 

– közterületen 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1. – TÉRI ELEMEK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2. – AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 

V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 

V/04 VÉDETT UTCAKÉP PROGRAM 

V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 

V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 

V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 

V/08 VÁROSKÉP 1. – FÖLDSZINTI PORTÁLOK, HIRDETÉSEK - PORTÁLPROGRAM 

V/09 VÁROSKÉP 2. – FELÚJÍTÁS ALATTI MOLINÓK 

V/10 ZSEBPARK  

V/11 ZÖLD UTCAKÉP: ZÖLDFELÜLETEK AZ UTCAI HOMLOKZATON 

– tömbön belül 

T/01 ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK  

T/02 FOGHÍJAK 1. – KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 

T/03 FOGHÍJAK 2. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ  

T/04 FOGHÍJAK 3. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI KERTEK 

T/05 ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZINTEN + UDVAR, 

FOGHÍJ  

T/06 ÖSSZENYITOTT UDVAROK  

T/07 TŰZFALAK MEGNYITÁSA 

T/08 TŰZFALAK / KÖZTERÜLETRŐL IS LÁTSZÓ FALAK FESTÉSE, ZÖLDÍTÉSE 

É/E9 FUNKCIÓVÁLTÁS/teljes épület 
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ZÖLDFELÜLETEK, KLÍMA 

A terület zöldfelületi ellátottsága nagyon alacsony, és a beépítés sajátosságai miatt a 

bővítésre sincs igazán lehetőség. Ezért a legfontosabb cél továbbra is, hogy a meglévő 

parkok, terek a lehető legjobb minőségben, a lehető legnagyobb használati értéket 

szem előtt tartva újuljanak meg, képesek legyenek a különböző lakossági célcsoportok 

igényeit kielégíteni. A „zöldítést” folytatni kell a műszaki infrastruktúra adta lehetőségek 

között a belső utcáikban is.  

A tömbökben a társasházi udvarok szépítése, az egymással szomszédos udvarok a na-

gyobb térélmény és egybefüggő zöldfelület érdekében hogyan fejleszthetők, illetve fon-

tosak a magán területeken – udvarokban, tetőkertekben, tűzfalakon, stb. – létrehozható 

és fenntartható zöldfelületek szakmai és financiális támogatásának lehetőségei. 

A környezetvédelem terén a magas zaj- és légszennyezés okozza a legjelentősebb prob-

lémát. Az előbbiből kiemelendő a szórakozóhelyek körüli zajkonfliktus, ami a turizmus fel-

lendülésével tovább erősödött, valamint ennek vonalán a kereskedelem is átalakult. 

A lehetséges városi beavatkozások területe lehet a közterületek zöldfelületi és minőségi 

megújítása, valamint a belső úthálózat lakóutcáknak megfelelő forgalmi prioritásainak 

kialakítása. Emellett funkcióbővítő, alternatív zöldfelületi és új beépítések lehetősége a 

területbe ékelődő használaton kívüli és alulhasznosított területeken lehetséges.  

A közművek és a burkolatok átépítése nélkül is lehetséges kisebb, inkább esztétikai és 

pszichés-mentális hatású minőségjavulást elérni a közterületeken kisebb planténeres fák 

kihelyezésével (LAKÓUTCA RENDEZÉSE 1. adatlap).  A közterület részleges átépítése vi-

szont már magában hordozza a valódi fásítás lehetőségét is, amely már jelentősebb kon-

dicionáló hatást is kifejt (LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2. adatlap).  Ugyanakkor a gyalogos-

barát közterület kialakítása ennél jelentősebb beavatkozást, térfalig történő teljes átépí-

tést igényel (LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3. adatlap). A beavatkozások kiválasztásánál figye-

lembe kell venni a gyalogos és a zöldfelületi hálózat hiányait (egyúttal lehetőségeit), kap-

csolódási pontjait. 

LEHETSÉGES BEAVATKOZÁSOK / ADATLAPOK 

– közterületen 

V/10 ZSEBPARK  

V/11 ZÖLD UTCAKÉP: ZÖLDFELÜLETEK AZ UTCAI HOMLOKZATON 

V/12 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 1. – Átépítés nélkül 

V/13 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2 . – Részleges átépítés 

V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3. – Teljes átépítés 

– tömbön belül 

T/01 ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK  

T/02 FOGHÍJAK 1. – KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 

T/03 FOGHÍJAK 2. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ  
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T/04 FOGHÍJAK 3. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI KERTEK 

T/06 ÖSSZENYITOTT UDVAROK  

T/08 TŰZFALAK / KÖZTERÜLETRŐL IS LÁTSZÓ FALAK FESTÉSE, ZÖLDÍTÉSE 
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Budapest VII., Kis Diófa utca  –  V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3. Teljes átépítés / 8m széles 
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Budapest VI., Rózsa utca  –  V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3. Teljes átépítés / 10m széles 
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Budapest VII., Vörösmarty  utca  –  V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3. Teljes átépítés / 14m  
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KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰVEK 

A lakókörnyezet minőségét alapvetően határozza meg a kerületi utcák autós forgalma, 

az ebből adódó légszennyezés és zajterhelés. Mindezek miatt szükséges a lakóutcák át-

menő forgalmát a minimálisra szorítása, hogy minél nagyobb részben vegyes forgalmú 

kialakítást kapjanak.  

Javasolt a fővárosi közösségi közlekedési fejlesztése, a bicikliút-hálózat további bővítése, 

illetve a dugódíj bevezetése.  

A közterületek használatát és így a lakókörnyezetet rontja a történeti lakóépületek par-

kolásának megoldatlansága, a felszíni parkolás. A lakóépületek közterületi parkolásának 

csökkentése érdekében szükséges az elkövetkező években támogatni a lakóterületek 

peremén a térszín alatt vagy parkolóházakban létesítendő parkolóhelyeket.  

Az új lakó-, iroda-, turisztikai fejlesztéseknél előnyben részesíti azokat a formákat, amelyek 

nem járnak a terület további gépkocsis terhelésével (pl. car-sharing, autó-mentes lakás-

formák). A legösszetettebb problémát a parkolás jelenti, amely a rendelkezésre álló köz-

területek korlátozott rendelkezésre állása folytán befolyásolja a többi közlekedési módot, 

illetve azok fejleszthetőségét is. 

 

8 m széles lakóutca rendezése: V/12 Átépítés nélkül , V/13 Részleges átépítés, V/14 Teljes átépítés  
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10 m széles lakóutca rendezése: V/12 Átépítés nélkül , V/13 Részleges átépítés, V/14 Teljes átépítés  

 

14 m széles lakóutca rendezése: V/12 Átépítés nélkül , V/13 Részleges átépítés, V/14 Teljes átépítés  



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

191 

LEHETSÉGES BEAVATKOZÁSOK / ADATLAPOK 

V/12 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 1. – Átépítés nélkül 

V/13 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2 . – Részleges átépítés 

V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3. – Teljes átépítés 

V/15 KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK RACIONALIZÁLÁSA 

V/16 TÁVHŐELLÁTÁS 

T/09 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK: BELVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

T/10 CSAPADÉKVÍZ TÁROZÁSA 

GAZDASÁG, TÁRSADALOM 

Egyre jelentősebb a megosztáson alapuló gazdaság (sharing economy) térnyerése Bu-

dapesten, melynek szereplői ebben a modellben megosztják egymással kapacitásaikat 

(hely, ingatlan, eszköz). Ez elsősorban a fiatalabb korosztály és a kezdő vállalkozások szá-

mára jelent vonzerőt, hiszen így kevesebb tőkét kell a kapacitások kiépítésébe és fenn-

tartásába fektetni. A belvárosban folyamatosan növekszik a közösségi irodaházak 

száma, melyek üresen álló épületek hasznosításától kezdve a kihasználatlan földszintekig 

a belvárosban jól megtalálják a helyüket. A tematikus szerveződések, illetve a klaszterek 

ezt a gazdasági formát egy következő szintre emelhetik, hiszen ez további lehetőséget 

jelent a hatékony működés irányában (marketing költségek, közös események, együtt-

működések). Ez a munkahelyi funkció különösen alkalmas a belvárosban való megtele-

pedésre, hiszen amellett, hogy környezettudatos célközönségének fontos szempont a 

„kis távolságok városa" adta előnyök kihasználása és a szelíd mobilitás használata, ezek 

a funkciók a turisztikai és vendéglátó funkciókkal szemben jól beilleszthetőek a lakóterü-

letek mindennapjaiba is. Így a gazdaság erősödése mellett mérséklődik a funkciók közötti 

konfliktus is. 

LEHETSÉGES BEAVATKOZÁSOK / ADATLAPOK 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1. – TÉRI ELEMEK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2. – AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 

V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 

V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 

V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 

V/08 VÁROSKÉP 1. – FÖLDSZINTI PORTÁLOK, HIRDETÉSEK - PORTÁLPROGRAM 

V/09 VÁROSKÉP 2. – FELÚJÍTÁS ALATTI MOLINÓK 

T/03 FOGHÍJAK 2. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ  

T/04 FOGHÍJAK 3. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI KERTEK 

T/05 ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZINTEN + UDVAR, FOGHÍJ  
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VI. KERÜLETI MINTATÖMB  

Szófia utca, Rózsa utca, Király utca, Vörösmarty utca által határolt terület 

JELENLEGI HELYZET ÉS TRENDEK 
 

 A tömb és környéke néhány évtizeden belül, szinte egyszerre épült be és ezt a homoge-

nitását megőrizte napjainkig. Jól tükröződik ez a beépítési típusok elemzésekor is: egyen-

letesen sűrű és közel egyforma magasságú beépítések jöttek létre, megvalósítva a kor 

"nagyvárosi tömb" ideáját. Ez a nagyterületű stílusegység jeleníti meg a terület karakte-

rét, mely nemcsak a hasonló korú épületek hasonló beépítésében, de még a homlok-

zatok anyaghasználatában is megjelenik: a környéken a vegyes vakolat-tégla homlok-

zat-architektúra jelenik meg a nagyszámú, értékes utcai homlokzaton.  
 

 

 
Épületek építési ideje 

 

 
Beépítési típusok 
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Épületek szintszáma 

 

 
Homlokzatok 

állapota 

 

 
Földszinti funkciók 
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Budapest, VI. kerületi mintatömb: jelenlegi állapot 

– zárt térfalú, sűrűn beépített tömb, ahol a tömbön belüli beavatkozási lehetőség minimális 

– a Rózsa utca mentén létrejött nagyméretű foghíjtelek hálózati pozíciója miatt alkalmas lehet 

mind átmeneti, mind hosszútávon zöldfelület létrehozására 

 

 Összességében elmondható, hogy a tömb és környezetének elegáns, egyöntetű építé-

szeti, városképi öröksége méltán teszi indokolttá a „világörökségi terület" védőzónájának 

kijelölését a területen.  

 A homlokzatok műszaki állapotát vizsgálva azonban látható, hogy csak kisszámú meg-

újult homlokzatot találunk, és ezek sem állnak össze együttessé, nem hoznak létre na-

gyobb megújult egységeket, megújult utcaszakaszokat. A homlokzatok állapota inkább 

közepes, vagy rossz. 

 Ez a sűrű, homogén, nagyrészt körülépített udvarokból álló beépítés, mely a közterületek 

felé határozott térfallal, nagyvárosias módon jelenik meg, ugyanakkor a tömb belsejé-

ben az egyes telkekre szétszabdalt, egymástól független, cellás udvarszerkezet hoz létre, 

melyek térarányai a telkek szélességének függvényében sokszor nagyon kedvezőtle-

nek. 

 Ez a szerkezet nehezen teszi lehetővé a tömbön belüli, a benapozást és a beszellőzést 

javító téri beavatkozásokat. Javítani ugyan nem sokat lehet, azonban a térarányok rom-

lásának komoly veszélye áll fenn az épületek tetőtér felé történő bővítésével, a 29514 

hrsz-ú telken álló épület emeleti bővítése ennek szomorú példája. 

 Ezt a beépítési sűrűséget azonban a közterületek méretezése, városi terek és széles utcák 

némileg ellensúlyozzák, melyek lehetővé teszik az utcák fásítását és egy szinte egybe-

függő közterületi zöldhálózat létrehozását. 
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 A területen nem jellemzőek az üres telkek, foghíjak, azonban éppen a tömb közvetlen 

szomszédságában, a Szófia utca kifutásával szemközti két telken (hrsz: 29552, 29553) az 

épületek elbontásra kerültek és belvárosi léptékben nézve nagy, egybefüggő tér ma-

radt üresen.  

 A tömb elhelyezkedése a kerületi alközponthoz közeli helyzetben jól tükröződik a föld-

szinti kereskedelmi funkciók intenzív megjelenésében. A földszinti üzlethelyiségek elsősor-

ban a kerületi főutak (Király utca, Vörösmarty utca) mellé koncentrálódnak, míg az alá-

rendeltebb utcákban az utcára nyíló pincehelyiségek adnak lehetőséget a kereskede-

lem, illetve a vállalkozások működésének. Az üzlethelyiségek többnyire funkciójuk szerint 

működnek, a pincék azonban sokszor kihasználatlanok, illetve néhány korábban mű-

ködő, de jelenleg használaton kívüli iroda (pl.: Szófia és Rózsa utca sarkán) van jelen a 

területen. 

 A környék magas presztízse miatt vonzó lehetőségnek tűnik az épületek tetőtereinek be-

építése illetve új szintek ráépítése. Ez jelentős veszélyt hordoz magában: a ráépítések 

egyrészt a közterületről való egységes megjelenést, másrészt az amúgy is kedvezőtlen 

udvari viszonyokat rontják, ami mind a terület műemléki jelentősége, mind a lakóminő-

ség miatt rendkívül káros, nem javasolt. Ezen kívül a szükséges parkolás sem biztosítható 

már. 

 A belvárosban a közterületi parkolás – a felmerülő mennyiség tekintetében – megoldat-

lan. A korlátozott téri lehetőségek miatt fontos, hogy a szemlélet fejlesztésével együtt 

változzon a város politikája ez ügyben. Lehetséges szcenáriókat lásd a közlekedéssel 

foglalkozó fejezetben. 

JAVASLATOK 

Városi szintű beavatkozások, közterületek: 

 Közterületi zöldhálózat létrehozása: lakóutcák fásításával összekötve a meglévő zöldfe-

lületeket, városi tereket – Hunyadi tér, Lövölde tér, Városligeti fasor, Városliget – folyama-

tos, egybefüggő zöldhálózat hozható létre, mely Budapest sűrűn beépített historikus bel-

városában szinte egyedülálló lehetőség. Az utcák fásítása a racionálisabb közműelhe-

lyezéssel lehetséges, de viszonylag kisebb beavatkozásként a megfelelő szélességű ut-

caszakaszokon megjelenhetnek a planténeres fasorok is. 

 A Szófia utca folytatásaként a jelenleg két üres foghíjteleknek a nem, vagy csak részle-

gesen történő beépítésével új közpark, zöldfelület jöhetne létre, mely szépen illeszkedne 

a már meglévő zöld terek sorába és fontos új eleme lehetne a zöld hálózatnak. Az új 

zöldfelület többféle konstrukcióban is létrejöhet, onnantól kezdve, hogy az önkormány-

zat megszerzi a telek tulajdonjogát és maga fejleszti parkká, odáig, hogy a telek egy 

részének közhasználatra való átadását szabályozza a helyi szabályozásában. Ez utóbbi 

esetben a telek egy, a közterülettel közvetlenül határos részének szabadon hagyásával, 

a leendő beépítés hátrahúzásával jöhet létre az új, közhasználatba átadott zöldfelület.  
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Budapest, VI. kerületi mintatömb:  beavatkozási javaslatok 
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Budapest, VI. kerületi mintatömb:  hosszútávú fejlesztési javaslatok 
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 A világörökségi terület közvetlen közelsége lehetőséget teremt a minőségi és kulturális 

igényeket is kielégítő gazdasági, vendéglátó funkciók erősítésére. Tematikus utcák, kul-

turális klaszterek létrejöttének elősegítésével minőségi kereskedelmi és vendéglátó funk-

ciók települhetnek meg a területen. 

 A Nagykörúton már megkezdődött „portálprogram" minőségi környezet megteremté-

sével segítheti a kerület-imázst, mely nemcsak a turisták, de a kerület jelenlegi és leendő 

lakói számára is vonzóvá tehetik a területet, mely a hely meglévő kulturális, tradicionális 

értékei feltárásával, arra alapozva képzelhető el.  

Tömbbelső, épületek: 

 A sűrű, homogén, nagyrészt körülépített udvarokból álló beépítés nehezen teszi lehe-

tővé a tömbön belüli együttes téri beavatkozásokat, csak a telkenkénti, épületekre vo-

natkozó lehetőségeket.  

 Telekhatáron átnyúló beavatkozásként gyakorlatilag csak az egymással szomszédos 

kapcsolódó udvaros beépítések egybenyitása marad a tömbbelsők levegősebbé téte-

lének egyetlen eszközeként. 

 A homlokzatmegújítási pályázatok elbírálásakor szempont lehet, hogy ne csak az 

egyedi elemek, de az egymással utcaképet alkotó együttesek is egyszerre újuljanak 

meg. A homlokzatok megújítása során a főváros adjon segítséget a kapcsolódó közmű, 

közlekedési (elektromos hálózat, térvilágítás, villamos, troli kábelek) vonatkozású, hom-

lokzatot érintő szerkezetek kiváltására, áthelyezésére. 

 Az egymással szomszédos, csatlakozó udvaros beépítésű épületek udvarainak tényle-

ges, földszinti összenyitása és közösen használt, fenntartott zöldfelület létrehozása, illetve 

egységesen tervezett megújítása. 

 Az épületek tetőtereinek beépítése, illetve új szintek ráépítése egyértelműen nem java-

solt. 
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IZABELLA UTCA 41. / SZÓFIA UTCA 29. 

hrsz. 29 516 

beépítési típus B2 / zártsorú, csatlakozó udvaros, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U 

alakú beépítés – szomszédos épület udvarával egybenyitott légtérrel 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemlék jelentőségű terület 

építés ideje 1885 

homlokzat historikus, földszint és első emelet vakolat-, a felső két szint téglaarchitektú-

rájú 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók utcára nyíló pincehelyiségek, földszinten lakások 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok a szomszédos épület udvarának egybenyitása, közös fejlesztése és haszná-

lata lehetséges 
  

 

 

 

 

IZABELLA UTCA 39B.  

hrsz. 29 515 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1894-95 

homlokzat historikus, értékes, különleges tégla-architektúra, terrakotta elemekkel 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók utcára nyíló pincehelyiségek, földszinten lakások 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok  
  

 

IZABELLA UTCA 37A. / KIRÁLY UTCA 98A. 

hrsz. 29 511 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1894 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok  
  

 

KIRÁLY UTCA 98B.  

hrsz. 29 512 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1894-95 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség, étterem 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok  
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RÓZSA UTCA 42A. / KIRÁLY UTCA 100. 

hrsz. 29513 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros 

szintszám F+4 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1892 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák probléma: plusz két szint ráépítése az épületre-> rossz térarányú udvar (túl 

magas és túl keskeny) -> benapozás az alsó szinteken rossz, a többi lakás 

rossz helyzetbe kerül; belső udvari homlokzat rideg, a bejáratnál a falon ta-

lálható régi freskókat/festményeket eltüntették, lefestették -> rossz példa 

lehetőség: udvar zöldítése 

javaslatok fák ültetése, planténerek elhelyezése az udvaron jobb közérzet miatt, 

belső udvari homlokzat zöldítése humanizálhatja az átépítés után rossz tér-

arányúvá vált udvart 

RÓZSA UTCA 42B. 

hrsz. 29514 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1896 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota felújított 

földszinti funkciók magasföldszinti lakás 

lehetőségek/problémák 

javaslatok 

RÓZSA UTCA 44. / SZÓFIA UTCA 35. 

hrsz. 29 519 

beépítési típus B1 / zártsorú, csatlakozó udvaros, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U 

alakú beépítés – szomszédos épület udvarával egybenyitott légtérrel 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1885 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota jó állapotú 

földszinti funkciók jelenleg használaton kívüli, intézményi funkcióra átalakított földszinti laká-

sok, utcai bejárattal 

lehetőségek/problémák - az épület utcai szárnyainak földszintjén nagy alapterületű, korábban iro-

daként, intézményként használt helyiség áll üresen 

javaslatok - a szomszédos épület udvarának egybenyitása, közös fejlesztése és hasz-

nálata lehetséges 

- az utcai, földszinti helyiség hasznosítása  

SZÓFIA UTCA 33. 

hrsz. 29 518 

beépítési típus B1 / zártsorú, csatlakozó udvaros, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U 

alakú beépítés – szomszédos épület udvarával egybenyitott légtérrel 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 
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építés ideje 1892 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók utcáról megközelíthető pince + lakás a földszinten 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok - a szomszédos épület udvarának egybenyitása, közös fejlesztése és hasz-

nálata lehetséges 
  

 

 

 

 

 

SZÓFIA UTCA 31.  

hrsz. 29 517 

beépítési típus B1 / zártsorú, csatlakozó udvaros, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U 

alakú beépítés – szomszédos épület udvarával egybenyitott légtérrel 

az utcai pincehelyiség hasznosítása 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1892 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók utcáról megközelíthető pince + lakás a földszinten 

lehetőségek/problémák - jelenleg nem használt utcai pincehelyiség 
  

javaslatok - a szomszédos épület udvarának egybenyitása, közös fejlesztése és hasz-

nálata lehetséges 

- az utcai pincehelyiség hasznosítása 
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VII. KERÜLETI MINTATÖMB  

Csányi utca, Klauzál tér, Kisdiófa utca, Király utca által határolt terület 

JELENLEGI HELYZET ÉS TRENDEK 

 A terület mind városszerkezeti elemeiben, mind épületállományának összetételében 

erőteljesen hordozza a történeti örökségét. A terület szerkezetének kialakulása egy or-

ganikus fejlődés és némi utólagos szabályozás eredménye, melyben még a török utáni 

mezőgazdasági területhasználat nyomai is visszaköszönnek.  

 A terület történeti külvárosként való betelepülési módja mellett azonban legalább ilyen 

erős nyomokat hagyott egy későbbi várostervezési döntés és annak hatása: az elterve-

zett, de meg nem épített Madách sétány egy évszázadra fagyasztotta be nemcsak az 

esetleges fejlesztéseket, átépüléseket, de sajnos a felújításokat is. 

 

 
Épületek építési 

ideje 

 

 
Beépítési típusok 
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Épületek szintszáma 

 

 
Homlokzatok 

állapota 

 

 
Földszinti funkciók 
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Budapest, VII. kerületi mintatömb:  jelenlegi állapot 

 A tömb környezetében található épületek építési korát vizsgálva Budapesten egyedül-

álló helyzetet találunk: az épületek jelentős része 1870 előtt vagy még jóval régebben 

épült. Több közülük alacsony, egy-két szintes és kialakításában a szoba-konyhás lakások 

hosszú udvar mentén való felfűződése jellemzi, a késő feudalizmus zsellérszállásainak igé-

nyeit idézve. 

 Az épületeknek nemcsak az építési kora, de a beépítése is rendkívül heterogén. A nőtt 

módon kialakult várostest telkeinek mérete, alakja, pozíciója eleve nagyon változatos, 

ami már önmagában is eredményezné a vegyességet. Ehhez még hozzájárul a terüle-

ten hosszú ideig fennálló építési tilalom eredményeként a megmaradt korai épületállo-

mány, az alacsonyabb klasszicista épületek nagy számban fordulnak elő.  

 Különlegessé teszi a területet, hogy napjainkra kiemelten értékessé váltak az itt lévőkhöz 

hasonló korai épületek, épített értékek, hiszen a területen éppen a turizmus jelent meg 

húzóágazatként, mely itt erőforrásként használja az épített örökséget. Nagyon fontos 

felismerni, hogy ezeknek az épületeknek éppen a szinte véletlenül megmaradt helyze-

téből adódóan páratlan történeti értékük van, melyet a helyükre beépíthető m2-ek nem 

pótolhatnak. 

 A terület másik nagy lehetőségét szintén a Madách sétányhoz kapcsolódó, korábbi épí-

tési tilalom hozta létre: a tömbben és a környezetében is Budapest belvárosában egye-

dülállóan nagy számban jelennek meg a foghíjak, alulhasznosított területek. A zöldhiá-
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nyos belvárosnak ezen a részén éppen ezek jelenthetnek alternatív lehetőséget az él-

hető, zöld környezet kialakítására és az itt élők, idelátogatók számára vonzóbbá téte-

lére. 

 Az alternatív, tömbön, telkeken belüli zöldterületek létrehozása nemcsak a terület téri 

szerkezete miatt jelent lehetőséget, hanem a kerületrész jelenlegi szerepe miatt is. Buda-

pest turisztikai vonzerejében jelenleg erőteljesen jelenik meg a Zsidónegyed alternatív, 

eredeti kultúráját is fokozatosan felemésztő bulinegyed karaktere, fiatal és újra fogékony 

használókat csábítva ide, akik számára éppen az alternatív megoldások vonzóak. Berlin 

példáján láthatjuk, hogy a városrehabilitáció egyik erőteljes katalizátora és mozgatója 

lehet az urbánus, fiatal réteg vonzására és megtartására a területek alternatív eszközök-

kel való vonzóvá tétele. A területre már most jellemző a kreatív vállalkozások jelenléte, 

valamint vonzó közeg a kreatív start-up szektor számára is, tudatosan a területhez közel 

települt meg több feltörekvő vállalkozás (Prezi, LogMeIn). 

 Az épületek homlokzati állapotában sajnos szintén az egykori építési tilalom következ-

ményei tükröződnek, így azt láthatjuk, hogy a megújult homlokzatok a forgalmas közte-

rületek mentén vannak (Király utca, Klauzál tér), míg a kisebb utcák mentén (Kisdiófa 

utca) rendkívül elhanyagolt állapotok uralkodnak. 

 A terület kerületi alközponthoz való közelsége miatt az épületek földszintjén túlnyomóan 

jellemző az üzlethelyiségek jelenléte, mely hagyományosnak mondható a negyedben. 

Azonban elsősorban a kisebb utcákban ezek nem kihasználtak, sokszor nem is üzletként 

funkcionálnak, annak ellenére, hogy a területen óriási célközönség jelenik meg a turiz-

mus miatt. Az üzletként funkcionálók kialakítása is időnként meglehetősen alacsony szín-

vonalú, főként ahhoz képest, hogy itt a környék hagyományos kereskedelemi szerepe 

illetve a jelentős használói közönség miatt igényesebb szolgáltatásoknak is lehetne pi-

aca. 

 A kerület szándékaival is egybevág a szolgáltatások és a kereskedelem minőségibb 

irányba való eltolásának elősegítése, valamint az itt élő lakosság és a megjelent turiszti-

kai funkciók közötti feszültség oldása, mely éppen a szolgáltatások "csendesebb" 

irányba való eltolásával lehetséges. 

 A területen jelentős problémaként jelenik meg a közterületi parkolás hiánya, illetve a 

konfliktusok a különböző közlekedéshasználók között. 

JAVASLATOK 

Városi szintű beavatkozások, közterületek: 

 A terület sajátos utcaszerkezetéből adódik, hogy a jelenlegi műszaki elvárásoknak meg-

felelő keresztmetszetű közlekedési felület nem építhető ki. Emiatt és a terület funkciója 

miatt is fontos azonban, hogy akár egész városrészekre kiterjedően is létrehozhatóak az 

egyes közlekedési módokat egyenrangúan kezelő tempó 30-as zónák -, vagy a gyalo-

gos közlekedést preferáló lakó-pihenő övezetek. Ez a közlekedési mód kooperatív visel-

kedést kíván meg minden használótól és az átmenő forgalom számára nem kívánatos 

helyzeteket jelent, indirekt módon eltávolítva azt. 
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Budapest, VII. kerületi mintatömb:  beavatkozási javaslatok 
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Budapest, VII. kerületi mintatömb:  fejlesztési javaslat 
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 A lakóutcák kialakítása, az útburkolatok átépítése alkalmat ad a közművek elhelye-

zésének racionalizására, ilyen módon megtörténhet az utcák fásítása is. A javaslata-

inkban több fázisban, különböző anyagi és időráfordítással is bemutatjuk ezek lehet-

séges módjait, a planténerekbe ültetett fasoroktól a talajba ültetett fákkal szegélye-

zett felületekig. 

 A közterületi zöldfelületek létrehozására elsősorban a fenti megoldás kínálkozik a szűk 

keresztmetszetek illetve a sűrű beépítésben a közterületek növelésének korlátozott lehe-

tősége miatt.  

 A területet vizsgálva látható, hogy jelentős üres területek vannak jelen: foghíjak és alul-

hasznosított, üres épületek formájában, melyeken alternatív zöldfelületek, zsebparkok, 

közösségi funkciók hozhatóak létre az ideiglenes hasznosításokkal. 

 Az egyes elemek összekapcsolása, a zöldfelületi elemek tudatosan hálózatként történő 

fejlesztése nagyobb hatásfokkal és jelentősebben javítják a terület élhetőségét, mikro-

klímáját. 

 A közterületi parkolás problémáira nagyon korlátozott a helyben adható megoldások 

köre, a mennyiségi igények töredéke teljesíthető. Emiatt fontos szempont, hogy a terület 

leendő funkciói olyan használókat vonzzanak, akik szemléletükből (környezettudatos, fi-

atal lakók, városhasználók) vagy aktuális státuszukból (turisták) adódóan nem használ-

nak gépkocsit a területen. 

 A markánsan jelenlévő földszinti üzlethelyiségek hasznosítása nagyon jelentős potenciál. 

A negyed élénk kereskedelmi funkciója és a jelentős külföldi vásárló erő jelenléte lehe-

tővé teszi a minőség javítását a kereskedelem és a szolgáltatások terén. A trendekben 

nagyon erős városi urbánus használatok inspirálják a minőségi, egyedi üzletek létrejöttét, 

ezt figyelhetjük meg a Király utcában. Ezt a jelenséget kihasználva, klaszterek és temati-

kus utcák létrejöttét segítve megváltoztatható lehet a földszintek arculata a kevésbé 

forgalmas utcákban is. A nagyobb területre kiterjedő, turisztikai kínálatbővítésként is mű-

ködő kulturális jellegű kereskedelem a kerület céljait is szolgálja, hiszen a kerületi imázst 

építi, minőségi vásárlóréteget vonzva. 

Tömbbelső, épületek 

 A tömb területe – és ebben területi potenciálja is – alapvetően háromféle beavatkozási 

lehetőségre csoportosíthatóak. 

 A nagyobb és kerületi szinten alközponti funkciójú közterületek (Király utca, Klauzál tér) 

melletti épületek magas térfalú, zártsorú, körülépített udvaros beépítéssel jelennek meg. 

Itt a beavatkozások lehetősége az egyes telkeken belül az egyes épületek udvarainak 

és földszintjeinek jobb hasznosítására vonatkozik. 

 A Csányi utcái önkormányzati épületek hátsó traktusai átépíthetőek, udvarai illetve ezek 

a traktusok a tömbben lévő szabad terekkel kapcsolatba hozhatóak. 

 A kisebb keresztutcák mentén fekvő telkek nagy része ma is üres vagy bontható épület 

áll rajta. A területen óriási potenciálként jelenik meg az üres telkek, alulhasznosított épü-

letek – átmenetileg vagy akár hosszútávon – közfunkcióra történő hasznosítása. A 34111 

és a 34123 hrsz.-ú telkek jelenleg is üresen állnak, míg a 34121 és a 34122 hrsz.-ú telkeken 

álló épületek a területtől idegen telephely funkcióval bírnak, illetve alulhasznosítottak. 

Ipari jellegű, melléképületszerű kialakítású épületállományuk bontása, esetleg átmeneti 
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hasznosítása javasolt. Az ideiglenes funkciók kialakítására, illetve a foghíjak hasznosítá-

sára szükséges lenne egy egységes, a történeti belváros értékeihez illeszkedő követel-

mény meghatározása. 

 A belvárosban egyedülálló méretű területet jelentenek a tömbben, melynek hosszútávú 

hasznosítására javasolt építészeti pályázat kiírása, melynek keretében választ lehet ke-

resni a hosszú ideje felszakadt várostest pótlásának és a zöldhiány megoldásának kér-

déseire is. Addig azonban átmeneti hasznosítás javasolt, mely segíthet tesztelni is a le-

endő funkciókat, javítva azok társadalmi elfogadottságát. 

 A kreatív vállalkozások megtelepítése a tömbben több előnnyel is járhat, mely a tágabb 

környezetétől kezdve a tömbben lakókkal való együttműködésig terjedhet. Jó példa 

erre az Újirány csoport Palotanegyedben való működése, melynek fontos eredménye 

lett több utcai művészeti projekt, udvar megújítás. Legutóbb a Lőrinc pap tér egyik bér-

házában történt közösségi tervezéssel megvalósuló udvarmegújítás, a tájépítész iroda 

által is használt épületben. 

 A területen jellemzőek az alacsonyabb épületek. Szükséges megvizsgálni, hogy lehetsé-

ges-e az ezekre történő ráépítés. Fontos, hogy egy esetleges magasabb beépítést en-

gedő szabályozás hatása nemkívánatos bontásokkal és éppen a megóvni kívánt törté-

neti épületállomány elvesztésével járhat. Ezért a megengedő szabályokat mindig szük-

séges más szabályozókkal ellensúlyozni, motiválttá tenni a tulajdonosokat a régi épüle-

tek megtartásában. 

KLAUZÁL TÉR 14. / CSÁNYI UTCA 2. 

hrsz. 34 109 

beépítési típus B2 / zártsorú, csatlakozó udvaros, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U 

alakú beépítés – szomszédos épület udvarával egybenyitott légtérrel  

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1873-75 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok a szomszédos épület udvarának egybenyitása, közös fejlesztése és haszná-

lata lehetséges 
  

 

CSÁNYI UTCA 4. 

hrsz. 34 110 

beépítési típus B2 / zártsorú, csatlakozó udvaros, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U 

alakú beépítés – szomszédos épület udvarával egybenyitott légtérrel 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1885, átalakítás 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók lakás 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok a szomszédos épület udvarának egybenyitása, közös fejlesztése és haszná-

lata lehetséges 
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CSÁNYI UTCA 6. 

hrsz. 34 111 

beépítési típus üres telek 

szintszám 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 

homlokzat 

homlokzatok állapota 

földszinti funkciók 

lehetőségek/problémák 

javaslatok A tömbben lévő üres és alulhasznosított területek összehangolt hasznosí-

tása javasolt: a 34111 és a 34123 hrsz.-ú telkek üresek, míg a 34121 és a 

34122 hrsz.-ú telkeken álló épületek a területtől idegen telephely funkcióval 

bírnak, illetve alulhasznosítottak. A belvárosban egyedülálló méretű terület 

hosszútávú hasznosítására javasolt építészeti pályázat kiírása. Ennek meg-

valósulásáig átmeneti hasznosítás javasolt: zöldfelületek, közösségi funk-

ciók, kreatív és kulturális vállalkozások. 

CSÁNYI UTCA 8. 

hrsz. 34 112 

beépítési típus B5 / zártsorú, hátsó telekhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület; Műemlék 

épület, törzsszám: 15 576; védési ügyirat: 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 

építés ideje 1859 

homlokzat klasszicista 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók lakás 

lehetőségek/problémák 

javaslatok az épületszintű illetve telken belüli hasznosításra jelen tanulmány keretében 

részletes javaslat készül 

CSÁNYI UTCA 10. 

hrsz. 34 113 

beépítési típus A3 / zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1876 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák az épület egyike a 100%-os önkormányzati tulajdonú épületnek 

javaslatok a tulajdonviszonyok miatt felújítása és hasznosítása jelentős lehetőséget 

tartalmaz: önkormányzati vállalkozásoktól kezdve, a minőségi vagy szociá-

lis szállásjellegű funkción át a kreatívok munkahelyek jelenlétéig 

KIRÁLY UTCA 47. / CSÁNYI UTCA 12-14. 

hrsz. 34 115 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület; Műemlék 

épület, törzsszám: 15 597; bírság kategória: II., védési ügyirat: 1620-24/1951. 

VKM, 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 
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építés ideje 1847-49 

homlokzat romantikus 

homlokzatok állapota felújított 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák az épület homlokzata szépen felújított 

az udvar különlegessége a gyönyörű, óriási fa jelenléte 

az udvar alapsíkja kihasználatlan 

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 

KIRÁLY UTCA 43-45. 

hrsz. 34 116 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1889-90 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák 

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 

KIRÁLY UTCA 41. 

hrsz. 34 117 

beépítési típus B1 / zártsorú, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület; Műemlék 

épület, törzsszám: 16 124; bírság kategória: II., védési ügyirat: 13/2005. (IV. 

4.) NKÖM 

építés ideje 1889-90 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota felújított 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák 

javaslatok - az udvar zöldfelületként történt nagyon kulturált hasznosítása szintén jó 

példaként bemutatható 

KIRÁLY UTCA 39. / KISDIÓFA 15. 

hrsz. 34 118 

beépítési típus B6 / zártsorú, oldalhatár felé megnyitott udvarú, L alakú beépítés 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1860 

homlokzat klasszicista 

homlokzatok állapota felújított 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák szomorú példája a rosszul megvalósított, rendkívül alacsony minőségű, a 

többi lakást előnytelen helyzetbe hozó emeletráépítésnek, kárt okozó fel-

újításnak. elrettentő példaként javasolt bemutatni. 

javaslatok a félbe maradt ráépítés tovább rontja az épület műszaki állapotát- java-

solt az önkormányzat – úgy is, mint építési hatóság – közbelépése az ügy-

ben. 

KISDIÓFA 13. 
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hrsz. 34 119 

beépítési típus H / zártsorú beépítés 

szintszám F+5 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 2000 

homlokzat mai modern 

homlokzatok állapota jó állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák 

javaslatok nem tartozik a tanulmány vizsgálatainak körébe 

KISDIÓFA 11. 

hrsz. 34 120 

beépítési típus H / zártsorú beépítés 

szintszám F+5 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1936 

homlokzat modern, bauhaus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák 

javaslatok nem tartozik a tanulmány vizsgálatainak körébe 

KISDIÓFA 9. 

hrsz. 34 121 

beépítési típus jelenleg használaton kívüli, illetve alulhasznosított földszintes építmények 

találhatóak rajta + földszintes, egyudvaros lakóház, torzó 

szintszám 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1872 

homlokzat 

homlokzatok állapota 

földszinti funkciók 

lehetőségek/problémák 

javaslatok A tömbben lévő üres és alulhasznosított területek összehangolt hasznosí-

tása javasolt: a 34111 és a 34123 hrsz.-ú telkek üresek, míg a 34121 és a 

34122 hrsz.-ú telkeken álló épületek a területtől idegen telephely funkcióval 

bírnak, illetve alulhasznosítottak. A belvárosban egyedülálló méretű terület 

hosszútávú hasznosítására javasolt építészeti pályázat kiírása. Ennek meg-

valósulásáig átmeneti hasznosítás javasolt: zöldfelületek, közösségi funk-

ciók, kreatív és kulturális vállalkozások. 

KISDIÓFA 7. 

hrsz. 34 122 

beépítési típus jelenleg használaton kívüli, illetve alulhasznosított értéktelen földszintes mel-

léképítmények találhatóak rajta, bontandó 

szintszám 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 

homlokzat 

homlokzatok állapota 

földszinti funkciók 

lehetőségek/problémák 
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javaslatok A tömbben lévő üres és alulhasznosított területek összehangolt hasznosí-

tása javasolt: a 34111 és a 34123 hrsz-ú telkek üresek, míg a 34121 és a 

34122 hrsz-ú telkeken álló épületek a területtől idegen telephely funkcióval 

bírnak, illetve alulhasznosítottak. A belvárosban egyedülálló méretű terület 

hosszútávú hasznosítására javasolt építészeti pályázat kiírása. Ennek meg-

valósulásáig átmeneti hasznosítás javasolt: zöldfelületek, közösségi funk-

ciók, kreatív és kulturális vállalkozások. 

KISDIÓFA 5. 

hrsz. 34 123 

beépítési típus üres telek 

szintszám 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 

homlokzat 

homlokzatok állapota 

földszinti funkciók 

lehetőségek/problémák 

javaslatok A tömbben lévő üres és alulhasznosított területek összehangolt hasznosí-

tása javasolt: a 34111 és a 34123 hrsz.-ú telkek üresek, míg a 34121 és a 

34122 hrsz.-ú telkeken álló épületek a területtől idegen telephely funkcióval 

bírnak, illetve alulhasznosítottak. A belvárosban egyedülálló méretű terület 

hosszútávú hasznosítására javasolt építészeti pályázat kiírása. Ennek meg-

valósulásáig átmeneti hasznosítás javasolt: zöldfelületek, közösségi funk-

ciók, kreatív és kulturális vállalkozások. 

KISDIÓFA 3. 

hrsz. 34 124 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1845 

homlokzat klasszicista 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák - 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület, alacsony komfortú és lakómi-

nőségű lakásokkal 

- jóval alacsonyabb, mint a szomszédos, Klauzál tér 16. alatti épület 

- az udvara jó arányú és van benne egy nagy fa 

javaslatok - az épület teljes felújítása során javasolt végiggondolni a hátsó szárnyak 

átépítését. 

- az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 

KISDIÓFA 1. / KLAUZÁL TÉR 16. 

hrsz. 34 126 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+4 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1906-07 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota jó állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák 

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 
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KLAUZÁL TÉR 15. 

hrsz. 34 125 

beépítési típus A1 / zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+4 

értékvédelem, védettség Világörökségi terület védőzónája, Műemléki jelentőségű terület 

építés ideje 1873-75 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák 

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 
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VIII. KERÜLETI MINTATÖMB  

Trefort utca, Szentkirályi utca, Bródy Sándor utca, Puskin utca által határolt terület 

JELENLEGI HELYZET ÉS TRENDEK 

 Palotanegyed – egyedi, palotaszerűen, kialakított értékes épületekkel. A terület karak-

terét alapvetően ez határozza meg.  

 Az értékes épületállomány több fontos, országos vonzáskörzetű intézménynek is otthont 

ad, így azt mondható, hogy ez a belváros egyik fontos intézményi és oktatási központja. 

 Emellett azonban, elsősorban szintén a belvárosi pozícióból adódóan a földszinteken 

hagyományosan megjelenik a kereskedelem, elsősorban a Bródy Sándor utca mentén. 

 

 
Épületek építési ideje 

 
 

Beépítési típusok 
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Épületek szintszáma 

Homlokzatok állapota 

Földszinti funkciók 
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Budapest, VIII. kerületi mintatömb:  jelenlegi állapot 

 A földszinti üzlethelyiségek többnyire hasznosítottak, üres helyiségek csak a Puskin utcai

épületek földszintjén találhatóak.

 A sűrűn beépített kerületrészben kevésbé jellemzőek a foghíjak, mint a szomszédos

Belső-Erzsébetvárosban, azonban éppen ebben a tömbben különleges térkapcsolatra

ad lehetőséget a Bródy Sándor utcáról nyíló foghíjtelek, mely a Trefort utca irányában

a hézagosan zártsorú beépítéshez és a környező lakóépületek udvaraihoz térben csat-

lakozik, funkcionálisan és határaival jelenleg mégis elkülönül.

 A környező oktatási funkciók (egyetemek és középiskola) speciális célözönséget jelen-

tenek a közterületek illetve a földszinti funkciók használatában.

 A környező intézményterületek zöldfelületei vizuálisan kapcsolódnak a közterületekhez,

azonban azok bejárhatósága, több irányból való feltárása nem biztosított.

 Az épületek homlokzatainak állapota többnyire jó, több felújított homlokzatú épülettel

szép utcaképet alkot. A lakóépületek homlokzatainak megújításakor szempont az

együtt látható épületek egyszerre történő megújítása.

JAVASLATOK 

Városi szintű beavatkozások, közterületek: 

 A Palotanegyedben elindult „Európa Belvárosa" program a negyed közterületeinek

megújítását is elősegíti. A megfelelő szélességű utcák közműveinek racionálisabb elhe-

lyezésével lehetőség nyílik az utcák fásítására.
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Budapest, VIII. kerületi mintatömb:  javasolt beavatkozások 
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Budapest, VIII. kerületi mintatömb:  fejlesztési javaslat 



HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA 

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok 

220 

 A tömbben található foghíj telek mind hosszútávú, mind átmeneti hasznosítású megújí-

tása, mely közösségi funkciókkal, akár korlátozott időtartamú megnyitással a megújuló

közterületekhez kapcsolódhat.

 A szintén a program részeként megvalósuló „Belső udvar plusz" program a lakóépületek

udvarainak zöldítése, korlátozott közhasználatra való megnyitása lehetőségét teremti

meg.

 A környező oktatási funkciók (egyetemek és középiskola) közelsége indokolttá tehetik a

diák használók számára megvalósuló közösségi hasznosítás megjelenését. Ennek meg-

felelően a közterületek városi funkciói is megerősödnek.

 A hagyományosan jelenlévő régi mesterségek összefűzése tematikus utcák, klaszterek

létrehozásával gazdag kulturális szinergiaként erősíthetik a negyed imázsát.

Tömbbelső, épületek: 

 A tömb északi határán lévő palotaszerű beépítés különleges helyzetet teremt a sűrűn

beépített belvárosban. Ez a különleges beépítés a foghíj terével és az ebbe nyíló udva-

rokkal gazdag, zöld, közösen használható tömbbelsőt eredményez.

 Hosszútávon a foghíj zártsorú beépítése indokolt, a műemléki szempontok maximális fi-

gyelembe vétele mellett. A negyed értékes karaktere, a magas építészeti minőségű

homlokzatok indokolttá teszik a körültekintő tervezést, melynek biztosítására fontos épí-

tészeti pályázat kiírása.

TREFORT UTCA 7. / SZENTKRÁLYI UTCA11. 

hrsz. 36 537 

beépítési típus zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1890 

homlokzat historikus homlokzat, földszinten kváderes kialakítással 

homlokzatok állapota jó állapotú 

földszinti funkciók lakások 

lehetőségek/problémák - kihasználatlan és jó minőségű tetőtér, száraz pince  

- a pince a sarkon külső bejárattal rendelkezik 

- az épület tűzfallal fordul a szomszédos palota zöld felülete felé, melynek 

beépítése nem tervezett 

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületének jobb kihasználtsága javasolt 

TREFORT UTCA 3-5. 

hrsz. 36 534 

beépítési típus hézagosan zártsorú, három oldalán szabadon álló beépítésű palota 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség Hunyady-palota; Műemlék épület, törzsszám: 16 224; bírság kategória: I., 

védési ügyirat: 4/2007. (II. 9.) OKM * 

építés ideje 1902-03 

homlokzat historikus homlokzat, egyedi, palotaszerű kialakítással, kváderes kőburkolat 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók 

lehetőségek/problémák - a különleges beépítésből adódóan szabad terek veszik körül az épületet, 

a telken belül jelentős, közterülettel is kapcsolatban lévő zöldfelület - a 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Városrehabilitációs háttérvizsgálat és javaslatok  

 

221 

zöldfelület egy üres telekben folytatódik a tömb túloldalán, az így létrejött 

szabad térre több épület homlokzattal vagy tűzfallal tekint,  

- a korábbi funkció (rendelőintézet) miatt hátsó épületszárnnyal bővítették, 

mely sem stílusában, sem minőségében nem méltó a palota főépülethez – 

bontása vagy átalakítása javasolt. 
  

javaslatok - az épület új funkciójának meghatározásakor szükséges figyelembe venni 

azt az egyedülálló lehetőséget, amit az utcával is kapcsolatban lévő, 

tömbben lévő zöldfelület jelent. Javasolt olyan funkció választása, mely 

megengedi a terület korlátozott időtartamú átjárhatóságát, közhasznála-

tát. 
  

 

 

TREFORT UTCA 1. / PUSKIN UTCA 12. 

hrsz. 36 533 

beépítési típus zártsorú, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés    

szintszám F+1 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1893 

homlokzat historikus homlokzat, egyedi, palotaszerű kialakítással, bejárat körül fara-

gott kőkeret 

homlokzatok állapota felújított 

földszinti funkciók lakások, pinceszinten garázs 

lehetőségek/problémák - saroképület: mindkét épületszárny utcai, jó adottságok, 

- az udvar mérete jelentéktelen, sem tartózkodásra, sem bevilágításra nem 

alkalmas, így a mély traktusok egy irányból bevilágítottak csak 
  

javaslatok - a felújítás jó gyakorlatként való bemutatása: a homlokzat frissen került fel-

újításra, mintaszerűen minőségi kivitelezéssel, szemléletformálás a jó példa 

segítségével  

- tematikus séták a Palotanegyedben: a kulturális turizmus kínálatbővítése 

és a kerületrész identitásának erősítése céljából 
  

 

PUSKIN UTCA 14-16. 

hrsz. 36 532 

beépítési típus zártsorú, körülépített udvaros épület 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1886 

homlokzat historikus, rajta felirat: Magyar Természettudományi Társulat 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók lakás 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 
  

 

PUSKIN UTCA 18. 

hrsz. 36 531 

beépítési típus zártsorú, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés    

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1886 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota rossz állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák  
  

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 
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PUSKIN UTCA 20. 

hrsz. 36 530 

beépítési típus zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1892 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók lakás 

lehetőségek/problémák 

javaslatok - az udvar intenzív zöldfelületi kialakítása, használata javasolt 

PUSKIN UTCA 22. 

hrsz. 36 529 

beépítési típus zártsorú, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés,  

csatlakozó funkció: hátsó udvarával kapcsolat a Bródy Sándor utca 16. 

alatti épülettel 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1897 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota jó állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség, használaton kívül 

lehetőségek/problémák 

javaslatok 

PUSKIN UTCA 24. / BRÓDY SÁNDOR UTCA 14. 

hrsz. 36 528 

beépítési típus zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérpalota, két udvarral 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség Lakóépület, tervező: Ybl Miklós; Műemlék épület, törzsszám: 15 974; védési 

ügyirat: 21/1996.(X. 1.)KTM-MKM * 

építés ideje 1872-74 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota felújított 

földszinti funkciók lakás 

lehetőségek/problémák a különlegesen szép bérpalota Budapest építészeti örökségének fontos 

eleme. helytörténeti jelentőségén túl jól megfigyelhetőek rajta a korához 

kapcsolódó mindennapi tevékenységek színterei, mely szintén egyedülálló 

módon maradt fenn a belvárosban. 

javaslatok - tematikus séták a Palotanegyedben: a kulturális turizmus kínálatbővítése 

és a kerületrész identitásának erősítése céljából  

BRÓDY SÁNDOR UTCA 16. 

hrsz. 36 527 

beépítési típus zártsorú, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés, csatlakozó 

funkció: hátsó udvarával kapcsolat a Puskin utca 22. alatti épülettel 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1893-94 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota felújított 
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földszinti funkciók az épület irodaházként működik, földszintjén is irodák vannak 

lehetőségek/problémák földszintje napközben bejárható 
  

javaslatok - a felújítás jó gyakorlatként való bemutatása: a homlokzat frissen került fel-

újításra, mintaszerűen minőségi kivitelezéssel, szemléletformálás a jó példa 

segítségével / a homlokzatot Nagy Gergely tervei szerint állították helyre 

- az udvarhoz kapcsolódó földszinti helyiségek publikus funkcióval kapcso-

lódhatnak a szomszédos, átalakuló foghíjtelekhez 
  

 

BRÓDY SÁNDOR UTCA 18-20. 

hrsz. 36 526, 36 525 

beépítési típus üres 

szintszám  

értékvédelem, védettség * 

építés ideje  

homlokzat  

homlokzatok állapota  

földszinti funkciók  

lehetőségek/problémák - nemcsak közvetlen környezetében, de a Palotanegyed sűrű beépítésű 

területén nagyon korlátozottak a fejlesztési területek, nem jellemzőek az 

üres telkek  

- több lakóház és egy volt palota zöld udvara kapcsolódik közvetlenül 

- környezetében műemlékek, értékes épületek, intézmények 
  

javaslatok - a telek hosszútávú hasznosításaként beépítés javasolt, mely a tűzfalak ta-

karásával némileg helyreállítja a felszakadt térfalakat  

- az érzékeny környezet miatt javasolt építészeti pályázat kiírása  

- a beépülésig átmeneti hasznosítás javasolt, mely mind a zöldfelületek, 

mind a közösségi, diákok vagy lakók számára létrehozott funkciók elhelye-

zését jelenthetik 
  

 

BRÓDY SÁNDOR UTCA 22. 

hrsz. 36 524 

beépítési típus zártsorú, körülépített udvaros beépítésű bérház 

szintszám F+2 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1886-87 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota jó állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák - az épület saját erőből, illetve pályázati pénzekből megújított, udvarán 

szépen fenntartott zöldfelület 
  

javaslatok - az udvar zöldítése és fenntartása jó gyakorlatként bemutatható 

- esettanulmányként jó példa lehet a felelős társasházi gazdálkodás be-

mutatására is 
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BRÓDY SÁNDOR UTCA 24. / SZENTKIRÁLYI UTCA 17. 

hrsz. 36 523 

beépítési típus zártsorú, oldalhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1892 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota közepes állapotú 

földszinti funkciók üzlethelyiség 

lehetőségek/problémák - az udvar felfutó növényzettel zöldített 

javaslatok - az udvar zöldítésének jó gyakorlatként való bemutatása javasolt 

SZENTKIRÁLYI UTCA 15. 

hrsz. 36 535 

beépítési típus zártsorú, hátsó telekhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1893 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota jó állapotú 

földszinti funkciók lakás 

lehetőségek/problémák - az udvar légterében összenyílik mind a szomszédos lakóépület, mind a 

tömbbe lévő foghíj telek tereivel, azonban sem funkcionális, sem intenzív 

vizuális kapcsolat nincs közöttük, mert földszintes, alulhasznosított épületek 

vágják el azt  

javaslatok - a telket határoló, alulhasznosított, földszintes melléképületek bontásával 

az udvar mind vizuálisan, mind funkcionálisan összekapcsolható a szomszé-

dos zöldfelületekkel 

SZENTKIRÁLYI UTCA 13. 

hrsz. 36 536 

beépítési típus zártsorú, telekhatár felé megnyitott udvarú, U alakú beépítés 

szintszám F+3 

értékvédelem, védettség * 

építés ideje 1893-94 

homlokzat historikus 

homlokzatok állapota felújított 

földszinti funkciók lakás 

lehetőségek/problémák - az udvar légterében összenyílik mind a szomszédos lakóépület, mind a 

tömbbe lévő foghíj telek tereivel, azonban sem funkcionális, sem intenzív 

vizuális kapcsolat nincs közöttük, mert földszintes, alulhasznosított épületek 

vágják el azt 

- az udvaron megjelenő gépjárműtárolás rendezetlen gátolja az udvar kö-

zösségi funkciókra, intenzív zöldfelületként való használatát 

javaslatok - a telket határoló, alulhasznosított, földszintes melléképületek bontásával 

az udvar mind vizuálisan, mind funkcionálisan összekapcsolható a szomszé-

dos zöldfelületekkel 

*A teljes tömb a „Tauffer-palota műemléki környezete" területébe tartozik, melyet a 42/2013. (VIII. 9.) BM

védési ügyirat jelölt ki. A törvényi változások ellenére, mivel ez 2015. január 1. előtt történt kijelölésre, 

ezért ez továbbra is érvényben van. 
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4.1. HISTORIKUS, ÉRTÉKMEGŐRZÉSRE JAVASOLT ÉPÜLETEK 

ISMERTETÉSE 

4.1.1. ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS 

A vizsgált korszakon belül három jellemző építészeti stílust különböztethetünk meg: 

 Historizáló (1873 –1914)

 Szecessziós (1896 –1910-es évekig)

 Korai modern (premodern) (1908 –1914)

HISTORIZÁLÓ (1873–1914) ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSZETI KARAKTERJEGYEI 

A különböző neo-irányzatokat összefoglaló néven historizmusnak nevezzük. A vizsgált 

korszakban ez a stílus a legmeghatározóbb. 

A historizmus egyes neo-stílusait nem lehet élesen elválasztani egymástól, mégis a 

legjellemzőbb stílusjegyek alapján megkülönböztethetjük őket és meghatározhatjuk 

karakterüket. 

A XIX. század építészetére jellemző, hogy a történeti múltat kutatta és az ott megismert 

formákat, díszítéseket saját épületein felhasználta. A korábbi stílusok egyes elemeinek 

alkalmazásakor azonban nem a pontos másolás volt a cél, hanem inkább a klasszikus 

emlékeknek tulajdonított jelentés felidézése.  

Az új városi funkciók és 

reprezentációs igények építészeti 

kifejezésére kiváló lehetőséget 

nyújtott az új térszemlélet és az 

építészeti formakincs egymást 

erősítő összecsengése. 

MTA épülete; Fotó: Zagyvai Sára 

Ami döntően meghatározza az épület neo-stílusát, az az alaktan, vagyis azon tagozati 

és díszítőelemek összessége, amely a homlokzatokon és a reprezentatívabb belső 

terekben jelenik meg. Emellett azonban a tömegformálás és a térszervezés ugyanúgy 

meghatározó, amit lentebb a neobarokk épületek ismertetésében részletezünk. 

Vizsgált időszakunk kezdetén a neoreneszánsz stílusjegyek uralkodtak. Hazánkban az 

itáliai reneszánsz építészet hatása volt a legerőteljesebb. (A német és francia 

neoreneszánsz példák főleg az 1880-as években épült épületeken találtak követésre.) 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

227 

A Magyar Tudományos Akadémia palotája (1865) Magyarországon a historizáló 

neoreneszánsz első győzelmét jelentette a korábbi gótizálással szemben. Kivitelezését 

Szkalnitzky Antal és Ybl Miklós irányította. A két korszakalkotó építész itt szerzett 

tapasztalata valószínűleg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egész sor fővárosi középület 

meghatározó stílusa a neoreneszánsz lett.  

  

A reneszánsz paloták előképét követve a neoreneszánsz homlokzat is két osztópárkánnyal tagolt; Fotók: 

Lőrinczi Zsuzsa 

A polgári építészetben is közkedvelt lett e stílus, a főúri lakóházak körében a neorene-

szánsz vált a legelfogadottabb stílussá. Az 1870-es évek a neoreneszánsz fénykora lett. 

Megfigyelhető a mintát jelentő háromszintes reneszánsz paloták homlokzati 

kialakításának követése. Egészen a kései historizmusig – a stíluskeveredések elterjedéséig 

– a már magasabb, 4 szintes épületeken is jól nyomon követhető a hármas tagolás 

szándéka.  

 

Négyszintes neoreneszánsz épület homlokzati kialakítása két osztópárkánnyal, a közbenső szintek 

összefogásával; Fotó: Hajdú József 
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Jellemző a karakteres és nagy kiülésű főpárkány; lentebb két osztópárkány osztja az 

épületek homlokzatát 3 részre. 

A homlokzatok jellemzője a földszint lábazatként való kezelése, a főemelet/emeletek 

gazdag és plasztikus díszítése, valamint a legfelső szint szerényebb kialakítása, 

szerényebb ablakkeretezéssel. A földszinti nyílások általában íves záródásúak. A piano 

nobile gazdag díszítését az ablakok körüli hangsúlyos aedikulás keretezés adja, amely 

gyakran baluszteres mellvédekkel is párosul. A díszítések kedvelt elemei a timpanonok, a 

reliefek, a maszkok és a tondók.  

Ritkábban az alsó két szintet, a kiemelt magasföldszintet és a lábazati részbe eső 

szuterének ablakait fogták össze, ám olyan megoldások is születtek, ahol a felső két szint 

jelenik meg osztópárkány nélküli összefogott, egységes felületkezelésű szintként. 

E kísérletek a későbbi négyemeletes (1903 után az I. belvárosi övezetben megengedett) 

és ötemeletes beépítések esetében még további homlokzati megoldásokat 

eredményeztek. A homlokzatkialakítások közös jellemző rendezőelve, hogy az 

osztópárkányok által elkülönített szintek felfelé haladva egyre könnyedebbé válnak, ami 

az alkalmazott oszloprendekben is megmutatkozik; a kváderezés is egyszerűsödik, 

jellemző a sarokarmírozás. Így az épület plaszticitása, a fény-árnyékhatás fokozatosan 

lecsendesül. A városi palotákon a sarok-, és a középrizalitok gyakran finom síkváltással és 

armírozással hangsúlyozottak, felidézve a kastélyszerű mozgalmasabb tömegformálást, 

azonban az utcák térfalának megtartásával az előképek síkká szervezett 

strukturálódásával. A tömör és a nyílásokkal áttört felületek aránya karakteralkotó elem. 

A lábazati kialakítás hangsúlyozásának eszköze a keretezések nélküli ablakok körül a 

rusztikus és gyakran sugaras kváderezés. Jellemző a sarokrizalitok középtengelyében 

elhelyezett egy-egy ablak.  

A reneszánsz stílusjegyek mellett fokozatosan utat tört magának a neogótika és a 

neobarokk is. Középületeink közül a Parlamenten például a neogótika formakincse került 

csodálatos összhangba a barokk térszervezéssel és a reneszánsz kupolával. E 

megoldások a lakóházak esetében is nyomon követhetőek. A középületek formakincse 

követendő lett az elegáns lakóépületeken, majd a tömegesen épülő bérházakon is. 

A városi palotaépítészetben az 1880-as évektől kezdve főleg Bécs hatására a barokk 

formakincs felé fordult az építtetők figyelme. A korábban uralkodó neoreneszánsz helyett 

egyre inkább a neobarokk pompa vált kedveltté. Az előző évtizedben megszülető, majd 

az 1880-as években elterjedő európai neobarokk építészet az 1890-es évekre 

Budapesten is átveszi a vezető szerepet.  

Budapesten megépült két kiemelkedően fontos neobarokk stílusú városi palota: Károlyi 

István palotája (1881–1883) a Múzeum utca 17. szám alatt (ép. Fellner és Helmer) és 

Wenckheim Frigyes palotája (1886–1889) a József (ma Reviczky) és Stáczió (ma Baross) 

utca kereszteződésében, a mai Szabó Ervin téren (ép. Meinig Arthur). Építtetői a hazai 

közélet domináns szereplői voltak. Példájuk nagymértékben befolyásolta a következő 

évtizedben épített reprezentatív városi paloták karakterét meghatározó stílust.  
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Wenckheim-palota, 1886–1889,fotó: Zagyvai Sára; Neobarokk lakóépület, V. ker., Szerb utca; 

Fotó: Lőrinczi Zsuzsa 

A bérházak körében is rendkívül népszerűvé vált a palotaszerűen kiképzett barokkos 

homlokzat. Az 1880-as évekhez képest az 1890-es években legalább tízszer annyi 

neobarokk, neorokokó lakóépület épült Budapesten. 

Kései histozizáló stílusú épületek: Bakáts tér, fotó: Zagyvai Sára, New York-palota, fotó: Zagyvai Sára, 1890-

es oromzat; Fotó: Hajdú József 

Korb Flóris és Giergl Kálmán a neobarokk új korszakát nyitották meg Magyarországon: 

nem a megszokott bécsi neobarokkot követték, hanem a berlinit. Építészetük a kései 

historizmus egyik legmeghatározóbbja lett. 

A XIX. század végére felborult a korábbi rend, és nemcsak egymás mellett épültek 

neoreneszánsz, neogót, neoromán és neobarokk épületek a maguk jellemző 

stílusjegyeivel, hanem egy épületen belül is keveredtek a stílusok. A fényűző paloták belső 
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tereinek díszítéséhez gyakran választották a játékosságra és formai tobzódásra 

lehetőséget adó rokokó stílus neo változatát.  

A század utolsó tíz évében a tömeges méreteket öltő lakásépítések jellemzője a követ 

helyettesítő vakolatból és stukkó lusztróból készülő intenzív díszítés, amely szinte az egész 

homlokzatra kiterjed. A kései historizmus előszeretettel elevenítette fel a kariatidákat, 

hermákat, atlaszokat, melyek további plasztikus elemei az épületeknek. 

A historizáló épületek felületi kialakítására jellemző a plasztikusság. A díszítettség rendkívül 

gazdagon jelenik meg.  

Vizsgált korszakunk épületeit általánosan jellemzi, hogy a födémek vonalában kiugró 

osztópárkányok és a nyílászárók feletti szemöldök-párkányok vastagítják a falazatokat. A 

terveken megadott falvastagságokhoz hozzáadódnak a tagozatokat tartó kiugró 

téglasorok és a helyszínem mintázott vagy előre öntött tagozatok/épületdíszek.  

A külső homlokzatok és a kapualjak minden esetben díszítettek. A főlépcsőház a főúri 

lakások után a legreprezentatívabb tér volt. A lépcsőházakban sokszor találunk 

tükörmezőket, oszlopokat, íveket, íveket tartó konzolokat, és egyéb stukkó- és 

gipszdíszeket. A palotákban jellemzőbbek a kődíszek, a márvány és műmárvány 

falburkolatok. A kőszobrászati munkákat a társművészeti alkotások egész sora egészíti ki 

úgy, mint színes üvegablakok – üvegfestő műhelyek munkái, és falfestések, szekkók, 

freskók – festőművészek munkái. A kovácsoltvas kiemelten nagy szerepet kapott a 

historizáló épületekben. A középületek, paloták és tömegesen épülő bérházak külső és 

belső korlátjai falikarjai, kandeláberei – remekbe szabott díszműkovács alkotások és 

rendkívüli értékek. Ritka kivételtől eltekintve szinte megfizethetetlenek és pótolhatatlanok, 

olyan nagy munkaóra-igénnyel készült egyedi termékek.  

 I. II.  III. 

Rajz I.  általános lakás  beltéri kétszárnyú váztáblázatos ajtaja, ács- vagy pallótokos szerkezet 

Rajz II. III. beltéri ajtók falburkolatokkal, Kochmann János asztalos mintakönyve 

A homlokzatok mellett az enteriőrök is gyakran díszesek. Általában a falak a 

mennyezethez holkerekkel csatlakoznak, nem ritkán zárópárkányokkal keretezettek. A 

neobarokk-neorokokó épületeknek legalább a piano nobile szintje stukkódíszes 

mennyezetű. A paloták, palotabérházak étkezőjének és dolgozószobájának fala fával 

burkolt is lehet.  A leggyakrabban használt és olcsóbb fenyő mellett a 

legreprezentatívabb épületek belső tereiben igen értékes faanyagok is megjelenhetnek: 

diógyökér, topolyagyökér, azonban a legnemesebb anyagként inkább a szlavóniai 

tölgyfát alkalmazták.   
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A tagozatok formaképzése és aránya a klasszikus görög és római oszloprend szerinti. 

A párkányoktól kezdve az ablakok fakeretének profilozásáig minden szigorú szerkesztési 

rend szerint épül fel. A tagozatok arányait önkényesen nem lehet megváltoztatni, mert 

az karakterromboló beavatkozás. 

Neoreneszánsz díszítésű kapualj; Fotók: Hajdú József. 

Rajz: Handatlas, Verlag von Conrad Benchardt, Erekhtheion nyugati ajtópárkánya 

Jellegzetesen kései historizmusbeli megoldás az épületek sarokhangsúlyainak kiemelése 

barokkos kupolákkal. Az átlós nézet saroktoronnyal és kupolával a nagyléptékű városi 

terek hangsúlyozott látványát adja.  
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Fotók: Zagyvai Sára. 

A zártsorú beépítésekben az egyetlen utcai homlokzattal rendelkező épületek 

középrizalitja kapta általában a fő hangsúlyt, de előfordulnak más megoldások is, mint 

például a jobb oldali fotón látható neogótikus stílusú épület esetében (4.13.), ahol a 

három egyforma bejárat közül a két oldalsó lett a kiemeltebb a fölöttük sorakozó és a 

legfelső emeletig felmenő, oszlopokra állított erkélyekkel és kiemelt tető-

felépítményekkel (1891–1892).  

E homlokzatok teljes értékvesztéséhez vezetne, ha külső oldali hőszigetelésekkel látnánk 

el az épületeket. 

A határoló-szerkezetek kialakításában az ablakok kitüntetett szerepet töltenek be, 

nemcsak az egyes házak, hanem az utca- és városkép jellegének meghatározásában is. 

Arányrendszerükkel, formai és technikai megoldásukkal képesek önmagukban is 

megjeleníteni az épület stílusát és az építés korát. A historizáló ablakok emeletenként 

gyakran különböző záródásúak, de azonos díszítésű és kialakítású szerkezetek. 

Legtöbbször a főszinti ablakok záródása különbözik a többi emeleten levőétől. Ami lehet 

egyenes, félköríves, lekerekített sarkú, szegmensíves vagy ritkán esetleg kosáríves is. A 

körülöttük lévő keretezés is a homlokzati architektúra fontos része. Szintén stílus-

meghatározó az ablakok ritmusa és elrendezése. 

Vizsgált időszakunk kezdetén a korábbi klasszicista 8-as osztású ablakok előképe a 

meghatározó, de az ablakok ekkor már nem kifelé-befelé nyílóak, hanem kapcsolt 

gerébtokos befelé-befelé nyíló szerkezetek. 

A befelé nyitás érdekében a vízszintes tokosztók felvastagodtak, de az nem maradt 

osztatlan felület, hanem a tagozatok és faragások helye lett. Gyakori a fogsormotívum. 
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A vízszintes tokosztók minden esetben profilozottak; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa. 

A historizmus időszakában a kapcsolt gerébtokos ablakokat folyamatosan 

tökéletesítették. Alkalmazták az S és Z záródású ablakokat is a vetemedés és a csapóeső 

elleni védelem érdekében. Az 1880-as évekig az ablakok hőszigetelését javító társított 

szerkezet a belső oldali spaletta volt, mely egyben a hővédelmi funkciót is betöltötte 

nyáron. 

       

Félköríves záródású, nyolcosztatos  kapcsolt gerébtokos ablakok fejlődése; Fotó: Hajdú József 

A vízszintes tokosztó helye megváltozott, a  középső pozícióból átkerül a felsőbe, és nagyobbak lettek az 

üvegméretek; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa 

      

S záródású spalettás ablak rajza, Krauth und Mayer, Das Schreinerbuch die Bauschreinerei, 1899  
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Hármas osztású ablak külső esslingeni faredőnnyel 

                  

Kosáríves záródású,  kőlizénákkal osztott ablak a kései historizálás korszakából, fotó: Hajdú József 

Z és S záródások,profilozások,  Rajz: Krauth und Mayer, Das Schreinerbuch die Bauschreinerei, 1899  

A kései historizmus időszakában már nagyobb kiváltásokat és hármas osztású ablakokat 

is készítettek. A Z és S záródású ablakok tokszerkezete a szárnyakat „behúzza”, ezért ezek 

az ablakok jól záródnak, kevésbé vetemedettek. A dekompressziós hézagokból alul 

kivezették az esetleg bejutó esővizet. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A szinte kötelezően szimmetrikus alaprajzi, és homlokzati rendre való törekvés jellemzi 

historizmus épületeit, amin belül rendkívül erős a plaszticitás és a polikrómia. 

Vizsgált időszakunkban a homlokzatok kialakítását a klasszikus oszloprendes 

homlokzatalakítás csak részben kötötte, azonban a tagozatok formaképzése és aránya 

a párkányzatoktól kezdve az ablakok fakeretének profilozásáig minden esetben a 

klasszikus görög és római oszloprend szerinti.  

Függetlenül attól, hogy neogótikus, neoreneszánsz vagy neobarokk épületről van-e szó, 

a historizmus általánosságban alkalmazta az alá-fölérendelés barokkos rendszerét.  

A homlokzatok és belső terek uralkodó stílusa híven szándékozik kifejezni az épület 

funkcióját. 

A korabeli magas színvonalú kézművesség pótolhatatlan értékeket hozott létre. A 

fényűző palotáktól kezdve az egyszerűbb bérházakig mindenütt megtalálhatóak a nagy 

munkaóra-igénnyel készült egyedi termékek. 

Ezért a historizáló épületeket épített örökségünk megbecsült részeként kell kezelnünk. 
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SZECESSZIÓS LAKÓÉPÜLETEK (ÉPÍTÉSZETI KARAKTERJEGYEK 1896-TÓL AZ 

1910-ES ÉVEKIG) 

Amíg a historizmus téralakítása megidézte az adott neostílus előkép-stílusában 

alkalmazott megoldásokat, addig a szecesszió teljesen elvetette a másolás gyakorlatát. 

A nemzetközi Art Nouveau szelleme később ért Magyarországra (1895 táján), mint ahogy 

elkezdődött egy sajátságosan nemzeti stílus kísérlete. Így volt ez Európában másutt is, 

csakhogy a nemzeti törekvések mindenütt a histrorizmus ruháját öltötték magukra. 

Magyarországon azonban a történeti előképek helyett lehetséges formai forrásként 

fokozatosan a magyar népművészetre terelődött a figyelem. 

A korszak legmeghatározóbb építésze Lechner Ödön volt, aki célul tűzte ki a nemzeti 

stílus megteremtését; sajátos új építészeti formanyelvet alkotott. Lechner – ifjúkorától 

maga elé tűzött – célja az volt, hogy a sok évszázados, a nemzeti identitás részét alkotó 

népi formakincs építészeti alkalmazásának módszerét kialakítsa. Az 1890-es évek elejétől 

dolgozta ki saját stílusának többé-kevésbé végleges formáját, amelynek három 

jellegzetes rétege van. A hímzéseken, fafaragásokon előforduló apró mintákat 

felnagyítva, de formahűen alkalmazta a külső vagy belső felületek díszítéseként. A 

térbeli, szoborszerű építészeti elemeket: korlátokat, oszlopokat, lizénákat, 

tetőfelépítményeket a motívumok felnagyításával, térbelivé transzformálásával és 

erőteljes stilizálással tervezte meg. Legjelentősebb újítása azonban az volt, hogy a belső 

terek formavilágában is kifejezésre juttatta a népi motívumokat. 

Lechner Ödön és követői az apró díszítésekkel tűzdelt síkszerű és végtelennek tűnő falak 

megalkotásával is szakítani kívántak a historizmus megoldásaival.  

Más építészek alkotásaiban (akik a francia-belga Art Nouveau irányzat hazai követői 

voltak) a homlokzatok szabad formálásának vágya a hullámzó felületekben 

csúcsosodott ki. 

A századfordulón e két irányzaton kívül más törekvések is gazdagították az összképet, így 

a nemzeti romantikus stílus és az angol Arts & Crafts mozgalom is meghatározó volt.  

A „Fiatalok”-nak nevezett építészcsoport a népi építészetet a kor igényeinek és a városi 

élet elvárásainak megfelelően kívánta folytatni: a hagyományból erre a célra kiválasztott 

elemek segítségével az elveszett harmóniát szerették volna visszaállítani a civilizáció és a 

természet között. Épületeik faszerkezetes, tornyos, oromzatos homlokzataikkal 

karakteresen eltértek a többi épülettől. 

A lakóépületek térszervezésében bár továbbéltek a historizmusban kialakult rendszerek 

és szabályok, azonban a korábbi szimmetrikus kompozíciók egyeduralma megszűnt. 

Egyre több fogatolt lakóház épült és a félszint-eltolás is megjelent. 

A szecessziós épületek homlokzatát rendkívül változatos formai megoldások jellemzik. Az 

építészek már nem törődtek annyira a történetileg kialakult funkcionális szabályokkal, így 

az osztópárkányok és ablakkeretezések csapóeső elleni védőfunkciójának 

szükségességével sem. Megoldásaik sokszor elvetették az osztópárkányok használatát, 

elhagyták a nagy kiülésű főpárkányt is. Helyette a hullámzó vonalú pártázatra 

emlékeztető falvég kialakítását részesítették előnyben, mint pl. a Postatakarék-pénztár 

esetében is ez látható. Egyre gyakrabban alkalmaztak a lakóépületeken is attika-falakat 
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attika-csatornákkal és belső vízelvezetéssel. A homlokzatok újraértelmezése 

szükségszerűen új és tartósabb homlokzatburkolatok igényét hozta magával.  

 

  

Szecessziós és historizáló épületek együttes 

utcaképi látványa; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa. 

 

Postatakarék-pénztár épülete; Fotó: Hajdú 

József.

  

 

  

Mozgalmas tömegalakítású, szecessziós 

stílusú villa; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa 

Szecessziós ablak vékony, íves osztói tulipánt formáz;  

a vakolatdíszítés  is népművészeti motívkincsű; Fotó: Lőrinczi 

Zsuzsa 

Az anyaghasználatra jellemző, hogy a historizmusban nem elterjedt színes kerámia 

(Zsolnay-kerámiák), és a fagyálló pirogránit a szecessziós épületek kedvelt 

burkolóanyagai és díszei lettek. A Zsolnay gyár a XIX. század utolsó évtizedében 
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nemzetközi hírű dísztárgyai mellett olyan épületkerámia technológiákat fejlesztett ki, 

amelyek révén fagyálló termékei eljutottak többek között Bécsen át Darmstadtig. 

Gyakoriak maradtak a historizmusban már alkalmazott téglákból és idomtéglákból 

vegyesen rakott téglaburkolatok.  

A kovácsoltvas-, és az asztalosmunkák is az új, lendületes szecessziós stílus eszközei lettek 

és az összművészeti törekvéseket (Gesamtkunstwerk) szolgálták. Ezeknek az alkotásoknak 

pont az az értéke, hogy minden részletük azonos formai megoldások alapján született: 

az utolsó apró részlet is egy átgondolt egység szerves része.  

Esetükben az egyszerűsítő-, és részleteket mellőző új anyagok beépítése azonnal 

szembetűnő és zavaró. Az értékmegőrzés célja az eredeti összművészeti koncepció 

megtartása. 

A szecesszió időszakában bár a hagyományos épületszerkezeteket alkalmazták, de a 

szélesebb homlokzati megnyitások érdekében egyre nagyobb szerepet kapott az 

acélszerkezetű kiváltás az ablakok felett. Erről részletesebben a 4.1. szerkezetekkel 

foglalkozó fejezetben írunk, a szerkezeti fejlődést ismertető részben. 

A városi zártsorú beépítések jellemző épületmagassága is megváltozott; a 3–4 emeletes 

házak helyett az 5–6 emeletesek váltak általánossá (1903, FKT rendelet). A 

századfordulótól kezdve mind a historizáló, mind a szecessziós épületek esetében gyakori 

a tetőtér részbeni kiemelése és részbeni beépítése.  

A nyílászárók kialakítása is a szabadabb vonalvezetésű homlokzati architektúrához illő. 

Az 1905–1910-es évekre jellemzőek az Arts&Crafts mozgalom hatására elterjedt aprózó 

alosztókkal tagolt ablakok, ahol a maximum 2-3 cm széles gittes üvegrögzítésű alosztások 

adják a pókhálószerű rajzolatot. Az adott épületeknek talán ezek a legmeghatározóbb 

homlokzati elemei. Az aprózó osztásokkal készült ablakok jellemzőek a nemzeti 

romantikus stílusú épületekre, az ún. „Fiatalok” építészcsoportja által tervezett 

századfordulós házakra is.  

Fotók: Lőrinczi Zsuzsa, Hajdú József 

Ezeknek az osztott ablakoknak az egyszerűsített változatai – alosztások nélkül – karaktert 

romboló megoldások. Vékony osztásaik nem vastagíthatóak fel. 

Budapest szecessziós épületállománya rendkívül értékes épületekből áll. Magasfokú 

művészi értéket képviselnek még a bérházak is. Feltétlenül védendőnek és 

megtartandónak javasoljuk őket, mint összművészeti alkotásokat. 
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A KORAI MODERN (PREMODERN) LAKÓÉPÜLETEK (1908–1915) 

KARAKTERJEGYEI 

Magyarországon az 1910-es évek elején jelentek meg az első premodern épületek, 

elsősorban Lajta Béla úttörő házainak köszönhetően. A századfordulós és a modern 

építészet közötti átmenet egyik határköve a Parisiana mulató. Lajta Béla néhány évvel 

korábban tervezte, mint a Szervita tér 2. szám alatt álló üzlet- és bérházat, amely 1908-

ban épült fel. Mindkét épülete nemzetközi összehasonlításban is rendkívül korai modern 

épületnek számít. 

A premodern épületek jellegzetessége a szecesszió mozgalmas kompozíciójához képest 

a geometrikus formákból felépülő tömeg, a takarékosabb homlokzatdíszítés mellett az 

igényes és gazdaságos anyaghasználat, amelyek együttvéve megelőlegezik a későbbi, 

a két világháború közötti modern korszakot. A korábbi hullámzó vonalú díszítmények 

fokozatosan geometrikussá és merevebbé váltak, majd eltűntek az épületekről. A 

tagolás, a geometrikus rend, az arányrendszer és az építészeti hangsúlyokat követő 

egyedi textúrák határozzák meg ezeket az épületeket. Budapest premodern 

épületállománya csekély számú, mégis rendkívül értékes épületekből áll. Eredeti 

anyaghasználatuk is megtartandó. A mai építészet számára is példaértékű 

megoldásokkal szolgáló épületek a meglévő városi struktúrába nemes 

anyaghasználatukkal illeszkednek. 

Feltétlenül védendőnek javasoljuk valamennyit.  

  

Parisiana mulató; Fotó: Hajdú József, egykori Szénás-Bárczai üzlet- és bérház, Szervita tér 2. 1908; Fotó: 

Lőrinczi Zsuzsa 
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BÉRHÁZ-TIPOLÓGIA1 

 A XIX. század második felében emelt bérházak előképe a barokk polgár- és

bérház.

 A közép-európai bérházak alaprajzi típusa a XVIII. század végére alakult ki.

 Először az utcával párhuzamos, kéttraktusos épületek épültek.

 Bővítés L vagy U alakban történt.

 Négyszög alakú zárt belső udvaros rendszer – a reneszánsz óta létező elrendezés.

 A XIX. század elején jelennek meg a körülépített telkek és a többudvaros

háztömbök.

 Alaptípus: az udvart folyosók veszik körül, amelyek a reneszánsz óta félköríves

árkádos, pillérekkel alátámasztott folyosók, a késő barokk óta konzolokra

támaszkodó függőfolyosók. A historizmusban költségtakarékos okokból a

függőfolyosó a leggyakoribb udvari szerkezet, a legtöbb esetben kovácsoltvas

korláttal. Az elegancia igényével: árkádos loggiás megoldások, kőbábos

korláttal.

 A négyszögű udvar körül az utcai szárny kéttraktusos, a szomszédos épületekkel

érintkező szárnyakban pedig egytraktusos.

 Fő hangsúly a kapu kialakítására került.

 Reprezentatív terek: kocsi-aláhajtó, előcsarnok, lépcsőház.

 Főlépcsőház: egyenes két-, majd egyenes háromkarú lépcső, ahol a lépcsőkarok

derékszögben találkoznak, ritkán lehetnek félkör vagy patkó alakú lépcsők is.

 Melléklépcsők, legtöbbször csigalépcsők.

 A hátsó lépcső a szerényebb lakásokhoz vezetett.

 Első emeleti piano nobile a tulajdonos vagy gazdag bérlő reprezentatív otthona.

 Az utcai front földszintjén raktárak, üzletek épültek.

 A palota megjelenési formái:

o Előkelő magánház (pl. Festetics-, Károlyi-palota),

o Hivalkodó bérház = bérpalota,

o Palotabérház = palota + bérház együttese a soklakásos bérház és

a főúri városi palota egyesítéséből jött létre. Egy vagyonos építtető

minden kényelemmel felszerelt városi rezidenciája

fogadótermekkel, személyzettel, kiszolgálóhelyiségekkel, istállóval,

kocsiszínnel. Ettől többé vagy kevésbé elszigetelve átlagos

bérlakások is helyet kaptak.

1. Ritoók Pál: Ybl Miklós bérházainak alaprajzi tipológiájához. In: Ybl Miklós építész 1814–1891. Kiállítási

katalógus. Szerk.: Farbaky Péter – Kemény Mária, Budapest, 1991. 
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(Fontos középület is lehet palota; ez azonban jelen tanulmányunknak nem tárgya.) 

Bérházak belső kialakítása és a városi zártsorú beépítéssel épült (1873–1915) lakóépületek 

belső tereinek funkcionális elrendezése 

A lakószobák bevilágítottsága érdekében szabályozott volt a nyílászárók mérete.  

Az 5,5 m-es traktusmélységet tapasztalat alapján vették optimálisnak, és valószínűleg a 

poroszsüveg acélgerendáinak hosszúsági mérete is határt szabott a traktusmélységeknek 

(4,3-6,5 m), amely azonban nem lehetett több a belmagasság kétszeresénél.  

Az egész szobáknak minősülő helyiségeken 2 ablak van, a szobák szélességi mérete kb. 

4-5 m. A félszobáknak számító 2-2,3 m széles helyiségeken 1 ablak van.  

Mindezekből az adódik, hogy a homlokzatok viszonylag jól meghatározható módon 

voltak nyílásokkal (ablakokkal) szabdalva.  

A homlokzati felületek aránya: 

Egy átlagosnak számító szobaablak kb. 1,2 m széles és 2,2-2,4 m magas. 

Megállapíthatjuk, hogy egy zártsorú beépítéssel épült historizáló lakóépület homlokzatán 

az ablakoknál felvett metszet úgy néz ki, hogy 1 rész nyílás, 1 rész falazat (n x 15 cm -1 

cm) – kivétel a földszint, ahol gyakran szélesebbek a falpillérek, mint az ablakok. A 

saroképületek sarokszobái estében is másak az arányok, mert ott általában 1-1 ablak 

került kétoldalra. Ugyanakkor gyakoriak a párosával összefogott ablakok is, főleg a 

sarokrizalitokon. 

A lakószintek átlagosan 3,65 m (3,5 m - 3,8 m) magasak. A kb. 4-4,2 méteres 

szintmagasságból 2,3 m ablak, 1,7 -1,9 m pedig falazat – kivéve a földszintet, ahol 

változatosabb a megoldások tárháza. A homlokzaton a kávák megnövelik a tömör 

felületek látványát. E szabályok alapján a fal/nyílászáró aránya viszonylag azonos 

minden vizsgált historizáló épületünk esetében. 

Az utcai traktus minden esetben lakószobák sora volt, ott a kiszolgáló helyiségek (konyha, 

fürdő) nem kaptak helyet. Két lakás között az elválasztó fal vastagsága (féltéglafal): 14 

cm tömör tégla kétoldali vakolattal.  

Az utcai traktus minden esetben fűtött volt. A fűtési rendszer: a középfőfalakban lévő 

kéményekbe kötött cserépkályhák, kandallók. Az utcai lakások udvari traktusának 

helyiségei: előszoba, konyha, kamra, fürdő, WC. A konyhában a főzésre alkalmas kályha 

fűtötte a helyiséget, de csak időszakosan.  

A mellékhelyiségek és közlekedők csak temperáltak voltak, nem voltak fűtöttek. Ezért a 

légudvarokra néző mellékhelyiségek fala általában vékonyabb, féltégla vastag fal: 14 

cm tömör tégla kétoldali vakolattal. A palotákban a légudvarok fala általában 1 tégla 

vastag fal. Az 1870-es évek épületei még gyakrabban 1 tégla vastag légudvari fallal, és 

nagyobb légudvarral épültek, mint a későbbiek. Az 1890-es éveket követően a 

bérházakban szűkösek a légudvarok.  

Az udvarra néző előszobák és a cselédszobák (félszobák), egytengelyesek (1 nyílásuk van 

a folyosó felé). A 2 szobásnál nagyobb lakások esetében gyakori, hogy tartozik a 

lakáshoz egy félszoba is, amely a konyhából vagy az előszobából nyílik, ez volt a 

cselédszoba. A konyha általában 1 tengelyes, nagyobb lakások esetén 2 tengelyes (2 

nyílásos) helyiség. Ha a konyha a függőfolyosó felől ajtóval is megközelíthető, akkor a 
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konyhai személyzet külön lakásban is lakhatott, amely a gangról nyílott. A zártsorú 

beépítés tömbjének udvari szárnya oldalhatáron van, egytraktusos, függőfolyosós (más 

néven: gangos). Az udvarra néző szárny telekhatáron lévő tartófala egyben tűzfal is (1,5 

tégla vastag fal).  

Az udvari lakások jellemzője, hogy kis alapterületűek: félszoba széles (1 tengelyes) 

előszobából – a valamikori konyhából – nyíló 1 szoba az általános elrendezésük.  

Ritkábban az előszobából (konyhából) jobbra és balra is 1-1 szoba nyílik, esetleg 

egymásból nyíló 1,5 szobás, vagy egymásból nyíló 2 szobás elrendezés is előfordul.  

A hátsó traktusba ún. cseléd-lépcsőházak épültek. Ezek a lépcsők jellemzően keskenyek, 

1 m alatti lépcsőkarral létesültek. A díszes főlépcsőház nem vezetett fel a tetőtérbe: a 

keskeny melléklépcsőházon vagy cselédlépcsőn keresztül lehetett oda feljutni. 

Az ivóvíz bevezetése előtt épült lakóházakban az oldalfolyosós lakások illemhelyisége (a 

reterát) közös volt, a függőfolyosó végén. Ennek az elrendezésnek többféle átépítése 

történt meg az elmúlt időszakban. A második világháború után az új tulajdonosi, illetve 

bérleti rendszernek megfelelően társbérleti rendszerben darabolták fel a nagy lakásokat. 

A folyosók végén lévő mellékhelyiségek megszűntetésével komfortosították a lakásokat, 

jellemzően az 1960-as 1970-es években. 

A külső WC-ket első lépésben vízöblítéses WC-vé építették át, majd a lakásokban is 

kialakítottak vizes helyiségeket. Amíg Bécsben ugyanezeket a komfort nélküli 

lakóépületeket az 1970-es években szanálták, mert a különböző tulajdonosok miatt az új 

strangok és fürdők kiépítése nehézségbe ütközött (lásd a várostörténeti fejezetben 

írtakat), addig nálunk a szocializmusban ezt a korszerűsítést az egy tulajdonosnak 

köszönhetően megoldották. Kevés épületet bontottak el a komfortfokozat hiányára 

hivatkozva. 

Az utcai, elegánsabb lakásokban volt saját illemhelyiség már az építés idejében is, ott a 

komfortosításhoz szükséges ejtővezeték (strang) rendelkezésre állt. (Az 1880 után épült 

lakóházak már mindenütt vízöblítéses WC-vel rendelkeztek.) 

Ezzel egyidejűleg és az 1980-as évek végén a bérlakásokban lakók ideiglenes 

kiköltöztetésével a (jellemzően az 1880-as évek előtt épített) fafödémes épületekben 

födémcserét hajtottak végre, azonban maradtak még ma is fafödémes lakóépületek, 

illetve olyanok, ahol megerősítésként különböző acéltartókat építettek a bennmaradó 

fafödém alá. 

Egészen a 2000-es évekig az utcafronti traktusban jellemzően csak lakószobák voltak. A 

lakószobák fölötti padlóban vizes helyiség (konyha és fürdő) vízvezetékét és csatornáját 

nem lehetett vezetni. Ez mára megváltozott, pl. amerikai konyhák létesülnek szobák és 

alkovok felett. A társbérletek miatti leválasztások és a többféle átalakítás következtében 

az épületek logikus rendje megszűnt, az egymás fölötti helyiségek a legnagyobb 

funkcionális változatosságot mutatják, ami egyaránt jelent használati és gépészeti 

problémát. A belső átalakítás ma már nem engedélyköteles. Különösen veszélyes a vizes 

helyiségek áthelyezése fafödémes épületekben. A szintén nem engedélyhez kötött belső 

oldali hőszigetelés a fafödémek gerendavégeinél (a felfekvési pontoknál) 

páralecsapódáshoz vezethet, végső soron a fa korhadásához, és a födém 

leszakadásához. 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

243 

A VIZSGÁLT IDŐSZAKUNKBAN KIVÁLASZTOTT TÖMBÖK 

A VIII. kerületi tömb palotákkal és palotabérházakkal beépített reprezentatív 

városrészben, az ún. Palotanegyedben van. 

A terület történelmi előzménye: a mai Horváth Mihály tér környékén Lerchenfeld 

(Pacsirtamező) néven létrejött Pest újkori külvárosi települése. 1766-ban két részre 

bontották a pesti külvárosokat a Rákóczi út, az egykori Kerepesi országút mentén. Északra 

a Felső, míg a délre az Alsó külváros feküdt, amelyek 1777-ben kapták a Teréz-, illetve a 

Józsefváros elnevezést (Mária Teréziáról és fiáról). 

A Bródy Sándor utca – a kerület egyik legrégebbi utcája – a korabeli városi téglavető 

helyhez vezető Zigel-ofen weeg beépülése. A XIX. század első felére kialakultak a zárt 

beépítésű utcák: a mai Bródy Sándor, Puskin, illetve a Szentkirályi utca. A környék a XVIII. 

század második felében még csak lazán beépített. A Trefort utca az 1880-as évek 

közepén jött létre, amikor az 1872-ben alapított „Mintaiskola”, a későbbi Trefort 

Gimnázium beköltözött az 1887-ben elkészült épületébe. 

A Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Lovarda megépültét követően az arisztokrácia körében 

rangot jelentett a Múzeum környékén városi palotát emelni.  

Vizsgált épületünk a Szentkirályi utca 13. számú ház 1893–1894-ben épült fel az építtető 

saját lakóházaként, U alakú beépítéssel, elegáns bérlakásokkal és cselédszárnnyal az 

északi oldalon. E szárny végében volt a cselédlépcső és a közös illemhelyiség. Az 

udvarban a cselédszárny folytatásában volt az alacsonyabb istálló. A kapualáhajtóból 

jobbra és balra indult a magasföldszintre vezető lépcső. 

A VII. kerületi tömbünk a Csányi utca 8. számú vizsgált épület egykor a Terézvárosban 

épült fel, ma a Belső-Erzsébetvárosban van. (1882-től – Ferenc József feleségéről 

elnevezett – Erzsébetvárosra és Terézvárosra bontották a korábbi terézvárosi területet.) 

A terület történelmi előzménye: az 1710-es évek végétől kezdve fokozatosan birtokba 

vették a városfalon kívül eső földművelésre alkalmas területeket.  

A legkorábban beépült térség, a Nagymező utca az 1720-as években keletkezett. Ekkor 

körülötte majorságok, illetve szántóföldek feküdtek. Két évtizeddel később a mai Klauzál 

utca még csupán egy zsákutca. A Csányi utca az 1750-es években alakult ki az utcákra 

merőleges épületekkel, tágas udvarokkal, és nem az utcával párhuzamos zárt sorú városi 

beépítéssel. A mai Csányi utca Balla Antal térképén (1785) már jól látható. A különböző 

nagyságú telkek nagyrészt máig őrzik eredeti kiosztásukat, majorsági eredetüket. Később 

L, majd U és végül zárt négyzet alakban történtek a beépítések. 

A gyorsan fejlődő városrész a század végére Pest legnagyobb külvárosává nőtte ki 

magát. Az 1806-os népszámlálás adatai szerint a Terézvárosnak 10 582 lakosa volt, míg 

ugyanekkor a Belvárosban 10 911 fő élt. Az 1838. évi árvíz után jött létre a mai Klauzál tér. 

Az 1860-as évek elején szabályozták a korabeli István tér és a mai Csányi utca 

kereszteződését. 1870-ben kikövezték a Király utcát. A XIX. század első felében egyre 

nagyobb területet és egyre sűrűbben építettek be, amelynek eredményeként a 

terézvárosi házállomány megkétszereződött. 1873-ban a főleg kézművesek és 

kiskereskedők lakta Terézváros 73 760 lakosával Budapest legnépesebb területe lett. 
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A tömb legelegánsabb bérháza és egyben a historizáló romantika (romantikus stílus) 

egyik legkorábbi lakóépülete a Pekáry-ház, mely 1847–48-ban épült, Brein Ferenc tervei 

szerint, építőmestere Pollack Ágoston volt.  

Vizsgált épületünk a Csányi utca 8. számú lakóház Zachár Antal saját házaként épült 

volna fel 1859-ben (az engedélyezett terv alapján), de 1862-re kétemeletes bérházzá 

alakult át, U alakú alaprajzi elrendezéssel. Az első emeleti lakás volt a 

legreprezentatívabb 3 szobás lakás, valószínűleg Zachár Jozefa háztulajdonos saját 

lakása. 

A VI. kerületi tömbünk, az Izabella utca 41. számú vizsgált épülettel a Terézvárosban van 

a Nagykörúton túl. 

A külső Terézváros alapvetően a kései historizmus idejében épült be. Történetével 

részletesen a 2. fejezet foglalkozik. 

Vizsgált tömbünk sűrű beépítettségű bérháztömb. A századfordulóhoz közeledve a 

lakások többsége eleve bérlakásként épült fel. Vizsgált épületünk Schubert és Hickisch 

építőmesterek saját vállalkozásaként valósult meg 1887 körül. A tömbben több épület 

tulajdonosa is Schubert és Hickisch volt. 

Az épületben átlagos méretű bérlakások sorakoztak, saját illemhelyiséggel. A 

középosztálynak épült bérházban nem épült cselédlépcső. Később az U szárnyak 

csatlakozásánál a nyitott folyosók egy részét beépítették és konyhákat alakítottak ki. 
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4.1.2. HISTORIZÁLÓ (1873 –1914) ÉPÜLETEK SZERKEZETEI 

A korszak épületei hagyományos anyagokból (égetett kerámiából, téglából, kőből, 

fából, öntöttvasból, acélból) épült szerkezetek. Szerkezeti megoldásaik évszázadok 

tapasztalatai alapján alakultak ki és az elmúlt több mint 100 év során kiállták a próbát, 

hiszen összességében mai napig használható, hasznosítható, értékes épületállományt 

képviselnek.  

A historizáló és szecessziós épületek szerkezeti kialakításának jellemzői: 

 felfelé csökkenő belmagasságok 

 felfelé csökkenő falvastagságok 

 szigeteletlen pince, szellőzéssel 

 dongaboltozattal /poroszsüveg boltozattal  

 poroszsüveg boltozatos födémek (1880-tól általánosan alkalmazott közbenső 

szinti födém – korábban fafödém) 

 burkolt udvarok 

 konzolos függőfolyosó / pillérekkel és boltívekkel gyámolított folyosók 

 csapos fagerenda zárófödémek 

 

Budapest, VIII. ker. Köztársaság tér 20. Fővárosi Gázművek Igazgatási épület 1999. Felújítási kiviteli terv, 

tervező: Tapolczai Tiborné, épületszerkezeti tervező: Fülöp Zsuzsanna, Pomsár és Társai Kft. 

Az épületek tartószerkezeti rendszere tégla vagy vegyes kő-tégla hosszfalas rendszer. 

Egészen a századfordulóig a hosszfalas elrendezésből adódóan a homlokzati nyílások 

nem nagyok, teherhordó boltívekkel kiváltottak. A nagyobb nyílásokat, például a 

lépcsőházakban tégla boltövekkel hidalták át. A falvastagságokat a terhelésnek (fölfelé 

csökkenő vastagság), a hőszigetelési igényeknek (a légudvarhoz csatlakozó alárendelt 

helyiségek falai vékonyabbak), és az akusztikai igényeknek megfelelően alakították ki. A 

pince fölötti födémek a boltövekre és a falazatokra támaszkodó tégla boltozattal 
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készültek. A közbenső födémek kb. 1880-tól acélgerendás tégla boltozatos (ún. 

poroszsüveg) szerkezettel, míg a padlásfödémek csapos fagerendás kivitelben készültek.  

A szerkezetek kialakításánál többnyire kiváló minőségű alapanyagokat alkalmaztak, amit 

az is bizonyít, hogy a fa, tégla és kő szerkezetek a legtöbb esetben mind a mai napig 

szinte teljesen megőrizték teherbíró képességüket és csak esetenként van szükség cserére 

vagy pótlásra. 

FALAZATOK 

Az 1870-es évekig a lakóépületek gyakran még vegyes falazattal épültek, ahol kősorok 

illeszkedtek a téglasorok közé.  

A vegyesen rakott falazat esetében az olcsóbb követ a falazatba rakták téglasorok közé 

szorosan kiékelve. A vegyes falazatot az 1870-es évektől kezdve felváltja a tömörtégla 

falazat. 

       

Vegyesen rakott fal, Gábor László: Épületszerkezettan I., 1954 

Vegyes-falazatban a kő lehet függőleges külső oldali tartófunkciójú réteg is – nem 

vékony burkolati kő. A vegyes falazatok ritkábban fordulnak elő a lakóépületek 

esetében, mint a tömörtégla falazatok, melyek a legjellemzőbbek vizsgált 

időszakunkban.  

A paloták többsége továbbra is vegyes falazatú, ahol a teherhordó külső kőfal mögé 

tömör téglából falazott hátfal készült.  

A homlokzatdíszítésekhez az ablak-keretezésekhez a reprezentatívabb bérházaknál és 

bérpalotáknál a párkányokhoz gyakran tömbköveket használtak, de a szerényebb 

bérházak esetében is találkozhatunk kőkeretezésekkel, terrakotta- és kerámia elemekkel.  

A falvastagságokat a nagyméretű (6,5 x 14 x 29 cm) téglából falazott fal adja:  

a külső homlokzati felmenő fal minimum 1,5 tégla vastag fal;  

1,5 tégla = 45 cm + kétoldali vakolat – ez a legfelső emeleti fal vastagsága, lentebb:  

2 tégla = 60 cm + kétoldali vakolat, lentebb: 

2,5 tégla = 75 cm + kétoldali vakolat, és így tovább.  
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A falvastagság 2 szintenként lefelé haladva fél téglánként (15 cm-rel) növekszik.  

A légudvarok felmenő fala a leggyakrabban: 14 cm + kétoldali vakolat, ritkábban 1 tégla 

vastag a fal = 29 cm + kétoldali vakolat.  

Tűzfalak: jellemzően 1 tégla vastag falak = 29 cm + egyoldali vakolat, padlástéri 

szakaszon 14 cm széles a tűzfal vastagsága vakolat nélkül.  

Az alaptípusok különböző változatai:  

 vakolat nélküli, fagyálló idomtégla burkolatú homlokzatok 

 pirogránit és látszó téglaburkolatokkal együtt, vegyesen burkolt falak. 

    

Handatlas, Verlag von Conrad Benchardt, ablakok-ajtók  kőkeretezésének mintája 

Az osztópárkányok tagozatait kiugró téglasorok tartják. A fagyálló téglaburkolatot 

általában 2  soronként bekötötték a hátfalba.  

    

Téglaburkolatos és teherhordó kő-tégla falazatos historizáló lakóépületek vizsgált tömbünkből; Fotó: 

Fülöp Zsuzsanna 

Az épületek utcafronti lábazata többnyire fagyálló tömött mészkőből készült. Vastag, 10 

cm-t is meghaladó kőtömbökből.  

FÖDÉMSZERKEZETEK 

Általános szinti födém (közbenső födém) 

Az 1870-es évek elején épült lakóházak közbenső szintje gyakran még fafödémes volt.  

A fafödémes lakóház nagyobb hányada a fürdőszobák korszerűsítése során (az IKV 
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kezelése alatt) födémcserén esett át. Vasbetonra cserélték a faszerkezetet, de olyan eset 

is van, amikor acélszerkezetes aláfogással csupán megerősítették a fafödémet. 

1870-es évek végétől a poroszsüveg födém terjedt el. A poroszsüveg boltozatok I 

keresztmetszetű vasgerendák (vastartók) közötti lapos dongaboltozatokból állnak. A 

lapos boltozatok alsó, homorú felületét síkra vakolták, felső domború felületüket 

kitöltötték salakkal vagy homokkal és padlóburkolattal látták el. Jellemzően a szobákba 

halszálkamintás tölgyfaparketta került. 

Az 1890-es években jelenik meg a 

vasbeton Magyarországon. Vizsgált 

tömbünkben Ray Rezső Lajos (i. Ray 

Rezső) 1893-ban Monier-szerkezetet 

tervezett a Bródy Sándor utcai Törley-

palotába, ami unikális megoldásnak 

számított abban az időben. Csak 

fokozatosan terjedt el a modern anyag, 

illetve szerkezet, amelynek igazi 

felívelése a XX. század első 

évtizedeiben kezdődött meg és 

elsősorban a középületeken volt 

használatos. 

Poroszsüveg födém, BME Épületszerkezettan 2, Födémszerkezetek segédlet TÁMOP 2007 

Pince feletti födém  

Jellemzően téglaboltozat, a századfordulóhoz közeledve poroszsüveg boltozat is lehet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinceablak kialakítás; Forrás:  BME Épületszerkezettan 2, Födémszerkezetek segédlet,  TÁMOP 2007 

Pince padlója: döngölt föld 
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Zárófödém: 

Csapos gerendafödém (minimum 20 cm 

széles tömör fából készült gerendák sűrűn 

egymás mellé rakott sora adja); fölé 

salakfeltöltés került, majd 4-5 cm vastag 

padlásburkoló tégla. A lakótér felől 2 réteg 

nádazásra hordták fel a gipszes vakolatot. 

 

 

 

 

 

 

Közbenső szinti csapos gerendás fafödém; a padlásfödémen padlásburkoló téga készült. Forrás: BME 

Épületszerkezettan 2, Födémszerkezetek segédlet, TÁMOP 2007 

TETŐSZERKEZET 

Magastetős félnyereg és nyeregtetős faszerkezet, állószékes vagy bakdúcos, 

kötőgerendás ácsszerkezetű fedélszékkel. A beépítés nélküli padlástér, a cserépfedés 

hézagain keresztül és a légudvarok oldalfalában kihagyott nyílások révén átszellőztetett 

tetőként működik. 

   

 

 

 

 

 

 

Magastető ácsszerkezete, BME Épületszerkezettan 3, Tetőszerkezetek segédlet, TÁMOP 2007 

 
 

Magastető legegyszerűbb ereszképzése 

Sándy Gyula: Épületszerkezettani táblák Az 

1932. évi kiadás utánnyomása, Gyorsjelentés 

kiadó, 1999. 

Kötőgerendák túlnyújtásával kiképzett eresz, vizsgált 

épületünk, Szentkirályi utca 13.,  fotó: Lőrinczi Zsuzsa 
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A historikus épületek tetőszerkezete jó minőségű faanyagból készült ácsszerkezetek, 

vízzáró tetőhéjazattal: hódfarkú vagy hornyolt cserépfedéssel.  

A fedélszékek tartógerendái általában jó állapotban fennmaradtak, a cserép-lécezés és 

a héjazat azonban sok helyen sérült, így azokat több helyen már lecserélték. A 

tetőablakoknál, a bádogozás hiányánál, a csendesítőknél és a vápáknál sok helyen az 

esővíz hatására károsodott a faszerkezet.  

Az ereszkiképzést kialakíthatták a kötőgerendák túlnyújtásával is. A magasított 

attikafalba gyakran építettek be a tetőszerkezettel összefogott vízszintes fa kinyúló 

szerkezeti elemeket. Ezek a faszerkezetek néhol köveket is alátámasztanak. A rendszeres 

felülvizsgálat és karbantartás elengedhetetlen ezeken a helyeken.  

Az ereszpárkány bekötött tömbkő elemekkel is készülhetett. Téglasorok kiugratásával és 

vakolatprofilokkal, konzolsorokkal is képeztek párkányt. Ez a megoldás az udvari 

homlokzatok lezárásának jellemző megoldása. A fémlemez szerkezetek (ereszcsatornák, 

ereszszegélyek, hófogók stb.) anyaga jellemzően horganylemez. A csatornát tartó 

vasszerkezetek kovácsoltak. Az ereszcsatornák helyzete csüngő, fekvő vagy párkányon 

ülő kialakítású. Az ejtőcsöveket a homlokzatképzés függőleges hornyaiban helyezték el, 

esetenként a tetőtérben nyílt csatornákban juttatták el a belső ejtővezetékig. 

A legnagyobb gondok egyike, ha a bádogozás megy tönkre. Maga az épület masszív 

tartószerkezetének köszönhetően nem károsodna, de az osztópárkányok és főpárkányok 

bádogozása rendszeres felülvizsgálatot és javítást, vagy teljes cserét igényelhet. Ha ez 

elmaradt, akkor az épület homlokzata károsodott. Ebben az esetben csak sokkal 

nagyobb költséggel hozható rendbe a szétázott épület. 

ERKÉLYLEMEZ 

A külső homlokzatokon megjelenő erkélyek anyaga: tömbkövek, melyek az alátámasztó 

konzoloknál csatlakoznak (vastag kőlapok, vaskapcsokkal). A kései historizmusban 

sokszor olcsóbb megoldást választottak és acél kinyújtott gerendákkal támasztották alá 

az erkélylemezt. A vastartókat elburkolták. 

FÜGGŐFOLYOSÓ 

Mint az erkélyeknél, itt is a legjellemzőbb a tömbkő használata, kő konzolokra ültetve – a 

falazat építésével egyidejűleg elhelyezett szerkezetek. Az átforduló sarkokon az íves 

kibővítés szinte minden esetben megtalálható, még az olcsóbb bérházaknál is. Ez egy 

nagyon igényes, és egyben költséges megoldás volt. A kőlapokat és a korlátokat is ívesen 

alakították ki. 

A kései historizáló bérházak esetében a kőkonzolos-kőlapos folyosónál olcsóbb 

megoldást is alkalmaztak: acélgerenda gyámolítású, poroszsüveg boltozatú folyosók 

épültek. 
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Loggiás kialakítások: 

Az alátámasztó oszlop lehet kő- vagy téglapillér, boltívekre támaszkodó téglaboltozatú 

födém. 

 

Loggiás kialakítású udvar, az oldalszárnyak kőlapos-kőkonzolos függőfolyosóval; Fotó: Hajdú József 

Ritkábban előfordul, hogy öntöttvas oszlopra támasztott acélgerenda gyámolítású 

függőfolyosó készült, kő járólapokkal. Tömbünkben pl. a Degenfeld-palota loggiája ilyen 

öntöttvas szerkezetes és tardosi tömött (vörös) mészköves megoldású. 

   

A Degenfeld-palota udvara: öntöttvas oszlopokra támasztott függőfolyosó, kő járólapokkal; Fotó: 

Lőrinczi Zsuzsa  
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Nagymező utca 25. udvarának  kialakítása, keresztboltozatos loggia, kőkonzolos-kőlemezes 

függőfolyosó, legfelső emeleti függőfolyosó üvegezett fedése; Fotó: Fülöp Zszuzsanna, Lőrinczi Zsuzsa 

A kései historizmusban (és a szecesszió időszakában is) gyakori, hogy a legfelső emeleten 

lévő függőfolyosókat öntöttvas konzolokra épített üvegtetővel fedték, így növelve az 

udvar bevilágítottságát. 

LÉPCSŐK  

A főlépcsők falba bekötött tökéletesen összefaragott egymásra is támaszkodó 

tömbkövekből állnak. Lehetnek lebegő lépcsők, vagy olyan lebegő lépcsők, amelyeket 

a kovácsoltvas korlátok az orsótér felől összefognak. Ritkábban a főlépcső kéttámaszú. 

A melléklépcsők és az előlépcsők szintén tömbkőből készültek, leggyakrabbak a lebegő 

csigalépcsők, vagy húzott lépcsők, de kéttámaszú megoldások is előfordulnak. A 

legelterjedtebb a képen látható szürke trieszti tömött mészkő, mely nagy kopásállóságú. 

        

Lebegőlépcső megoldások; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa 
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A díszműkovács szerkezetek közé tartoznak a korlátok, lámpatartók, csatorna kitámasztó 

konzolok, zászlótartók. További értékes egyedi elemek a díszműbádogos munkák: ilyenek 

a már ismertetett kupolamegoldások míves bádogos szerkezetei is. 

A kapualjak stukkódíszítése az épület stílusához illő az előképeket megjelenítő 

megoldások. A hirdetőtáblákra is gondoltak. Ezek részére általában az utcai frontot 

követő második traktusban ablaknyílásokra emlékeztető keretezett helyeket jelöltek ki a 

falon. (A tagozatok eredetileg is világosabbak, mint az alapfalak színezése.) 

    

Nagymező utca 25. A  neobarokk díszítésű kapualjba a lépcsőház tere oldalról csatlakozik. Helyét, a 

dongaboltozatból keresztboltozatba történő váltás hangsúlya jelölik; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa 

Hirdetőtábla megtervezett helye a kapualjcan; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa 

LÉPCSŐHÁZI AJTÓ 

A kapualjak az udvar felé és a lépcsőház felé is lehetnek ajtóval lehatároltak. Ezek zárt, 

huzatmentes terek. A kapualjat lezáró kétszárnyú ajtók általában ugyanúgy tölgyfából 

készültek, mint a kapuk. Az épület többi nyílászárójával megegyező a díszítésük.   

      

Vizsgált épületünk: Nagymező utca 25. ; Fotók: Lőrinczi Zsuzsa 
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ABLAKSZERKEZET 

A romantikus historizmus időszakában (kb. 1857-től kezdve) kialakultak a befelé-befelé 

nyíló kapcsolt gerébtokos ablakok. Vizsgált időszakunkban 1873-tól már csak ilyenek 

épülnek. A kapcsolt gerébtokos ablakok kétrétegű ablakszerkezetek síküvegezéssel.  

Az első ilyen ablakok kávára építettek, majd a kávamélység negyed tégla lett (kb. 8 cm). 

Vizsgált időszakunkban az utcai ablakok fél tégla vastag káva mögé építettek. A féltégla 

szélességnyi kávamélység 14 cm + vakolat.  

Az utcai oldalon jellemzőek a T osztásos befelé-befelé nyíló (kétrétegű) kapcsolt 

gerébtokos ablakok. Az udvari fronton és az alárendeltebb helyiségekben (konyha, 

cselédszoba ablaka) lehet felül is felnyíló (kétrétegű) kapcsolt gerébtokos ablakok. Ezek 

gyakran külső és belső tokborításosak. 

Az ablakok minden esetben belső oldali tokborítással készültek, mely szerkezeti 

megoldások a vastag borításoknak és a széthúzott szerkezeti vastagságuknak 

köszönhetően a tégla és kőfalazatokban nem jelentenek olyan vonal menti hőhídakat, 

ahol lecsapódna a pára. Erről részletesebben a 4.3. fejezetben írunk. 

A tokborítás falra rátakaró mérete körben min. 15-16 cm. A takarás vastagsága általában 

4-2 cm a pallóméretből adódóan, de előfordulnak 7-8 cm vastag borítások is. A 

deszkaméretig profilozottan elkeskenyedő, igényes asztalosmunkák, melyek első osztályú 

csomómentes fából készültek. Az ablakok alá váztáblázatos parapetborítás került. 

 

Váztáblázatos tok- és bélletborításos T osztásos ablakok belső oldali nézete; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa  

Metszet, felmérési rajz: Vukov Konstantin 

A falat belülről a tokborítás és béllet keretezi, így csak nagyon kis falszakasz marad a két 

ablak között burkolat nélkül. A belső oldali hőszigetelést az értékes faburkolat adja, 

melyek az ablakok tokszerkezetébe becsapolt szerkezeti részei. Ott adnak többlet 

hőszigetelést, ahol az épületszerkezetileg szükséges.  
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Az ablakok kiegészítői:a spaletták;             Spalettaszekrényes ablak nézete és metszete; Rajz: Lőrinczi Zsuzsa 

Fotó: Lőrinczi Zsuzsa 

Megközelítőleg az 1880-as évek közepéig a lakószobák ablakai spalettával és 

spalettaszekrénnyel készültek. Gyakran nemcsak az utcafronti ablakok, hanem a belső 

folyosóra nyíló lakószobák ablakai is spalettásak. 

 

A fenti ábra egy németországi, korabeli megoldás rajza. Magyarországon ekkor már 

kapcsolt gerébtokos, vagyis kétrétegű ablakok épültek, jobb hőszigetelő képességgel. A 

rajzon látható spalettakialakítás azonban megegyezik a magyar megoldásokkal.  
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1880–1890 után a spaletták helyett egyre 

többször a kitámasztható karú esslingeni 

redőnyöket használták, majd úgy tűnik, hogy 

a belső oldali spaletták helyett általánosan 

áttértek erre a külső oldali árnyékolást adó 

társított szerkezetre.  

Megállapíthatjuk, hogy fővárosunkban az 

esslingeni redőnyök használata a 

századfordulóra általánossá vált. Az utcai 

fronton minden esetben számolhatunk velük, 

de a belső udvari napsütötte szárnyakon is 

alkalmazták őket.  

A kitámasztható karú, résekkel és tömören is 

záró árnyékoló-szerkezetek értéke, hogy 

többségük még ma is működőképes, 

egyszerűen felújíthatóak. További előnyük, 

hogy kívülről nem látszó szerkezetek, mert a 

külső ablakkeretezések mögé, redőny-

szekrénybe rejtettek. 

Felmérési rajz, utcai redőnyös ablak. Vizsgált korszakunkban a legnagyobb számú és általánosan 

elterjedt ablakmegoldás, rajz: Vukov Konstantin 

    

Historizáló, T osztásos ablakok külső keretezésének formai és szerkezeti variációi. 1.: káva mögé épített 

utcai ablak, 2.: külső tokborításos kávára épített udvari ablak, Kochmann János asztalos 

mintakönyvéből 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

257 

 

 

 

 

 

 

Falazott káva mögé épített esslingeni 

faredőnyös kapcsolt gerébtokos 

ablak metszete és nézete, rajz: Krauth 

und Mayer, Das Schreinerbuch die 

Bauschreinerei, 1899 

 

 

A légudvari ablakok – WC, fürdő és kamra ablakai (vagyis az eredetileg fűtetlen 

helyiségek ablakai) csak egyrétegűek, általában pallótokos ablakok tokborítással. A 

tokborítás falsíkkal párhuzamos mérete az ablakok körül körben: kb. 5-6 cm, vastagsága: 

2 cm deszka.  

Az ablakokat bevésős rendszerű (rendkívül masszív) esztergált végű diópántok tartják, 

amelyek a jelenlegi ablakszárny súlyának többszörösét is elbírják. A bevésőpántok a 

karcsú fakereteket nem repesztik szét, mint a csavaros pántok, mert a fakeretbe 

bevésték és beszögelték őket.  

A legelterjedtebb a 3 ponton záródó rúdzárak voltak, melyek az ütközőléc alá rejtettek, 

kis helyigényűek, ellentétben a szárnyprofilba építendő újfajta mai vasalatokkal, melyek 

az eredeti keskeny 43-45 mm vastag ablakkeretekbe nem férnek el, csak felvastagított 

profilokba építhetőek be. 
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Vasalatok: diópánt, fogasléces rúdzár, rajz: Krauth und Mayer, Das Schreinerbuch die Bauschreinerei, 

1899; ablakkitámasztó csappanty; Rajz: Lőrinczi Zsuzsa 

Az ablakok öntött réz fordítókkal és félfordítókkal készültek. 

LAKÁSOK BEJÁRATI AJTAJA 

Az általános és jellemző megoldás: kétszárnyú befelé nyíló ajtó pallóvastagságú 

váztáblázatos szerkezet (keretvázzal és táblázatos betéttel).  

A palotákban, palota-bérházakban, ahol a főbejárathoz és főlépcsőházhoz tartozó 

folyosókat oszlopokra támasztották, a folyosókat is szélesebbre építették. Az ide nyíló 

lakások külső bejárati ajtaját kifelé, míg a falsík belső síkján lévő ajtókat befelé nyitották. 

A földszinten és az első emeleten – nagy falvastagságok esetében – olyan 

megoldásokkal is találkozhatunk, hogy mindkét ajtószárnyat (külsőt és belsőt is) befelé 

nyitották. Ilyenek pl. vizsgált épületeink közül a Szentkirályi utcai palota-bérház déli 

szárnyán, a magasföldszinten lévő ajtók. 

Ezekben az esetekben egy szélfogóként működő kettős ajtó adja a térelhatárolást.  

Minden más esetben az egyrétegű ajtók a jellemzőek.  

Az ajtók kétszárnyúak, általában 120 cm széles falnyílásba építettek, felső bevilágító 

ablakkal, melyeknek egyrétegű az üvegezése. Az ajtószárnyakon is van 1-1 kitekintő 

ablak, melyek eredetileg szintén egyrétegű üvegezést kaptak. Az ajtókat bevésős 

diópántok tartják. Eredetileg mindenütt rézkilincs volt. Az ajtók általában külső 

tokborításokkal készültek, annak érdekében is, hogy a tok-fal csatlakozást megfelelően 

légzáróvá tegyék. Az egyrétegű bejárati ajtók körüli tokborítások külső oldali 

hőszigetelések 4-5 cm-t kiállnak a falsíkból. 

Mind az utcafront, mind az udvarok egységes formaképzésű fa nyílászárókkal készültek, 

azonos építészeti koncepció alapján. 
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Külső tokborításokkal készült egységes megjelenésű ablakok és 

ajtók a homlokzatképzés elemei; Fotó: Fülöp Zsuzsanna; A 

nyílászárókhoz a korlátokhoz illő rácsok is tartoztak; Fotó: Lőrinczi 

Zsuzsa  

Az ajtók készülhettek nyitható-, vagy fix kitekintő ablakokkal is. A fixek – a kovácsoltvas 

rács helyett – a biztonság érdekében vasosztásúak.  

       

Vasosztós, fix üvegezésű lakásbejárati ajtó, és az alkalmazott vasosztók formai variációi; Fotó: Lőrinczi 

Zsuzsa 
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KAPU 

Jellemzően tölgyfából készült, gazdag profilozású, masszív szerkezetek. A fakapuk 

kovácsoltvas lunettarácsot is kaphattak. A neoreneszánsz kovácsoltvas kapu ritka, de 

ilyen készült pl.: Bem rkp. 8. (1886), és Andrássy út 2. (1882) alatt. A kései historizmusban 

gazdag neobarokk díszítésű a kovácsoltvas kapu, pl.: Szabó Ervin tér 1., (1887), 

Szabadság tér 16. (1898 k.) és Báthori u. 6. (1896), mely a szecesszió idején vált 

elterjedtebbé. 

 

        

Historizáló épület kapujának néhány változata, Kochmann János asztalos mintakönyvéből 

AZ ÉPÜLETEK ANYAGHASZNÁLATA JELLEMZŐEN: 

 Fa: födémben, burkolatban, nyílászárók: tölgy, vörösfenyő, borovi fenyő, fenyő. A 

legtöbb ablak külső szárnya sűrű évgyűrűjű vörösfenyőből készült, ami a tölgy után 

a legtartósabb ablakszerkezeteket adta. A fényűző palotákban és 

középületekben legalább a földszinti nyílászárók tölgyfából készültek. A 

lakóépületek kapuja tölgyfából készült. 

 Kő: keménymészkő, tardosi (süttői) mészkő, gránit (gránit lábazatot a neobarokk 

idején épült bankok alkalmazták, de a neobarokk bérpaloták is követték e 

megoldást). A tömbkő lépcsőfokok tardos-piszkei (vörös) vagy trieszti (szürke) 

tömött mészkőből készültek. Az erkélylemezek leggyakrabban tardos-piszkei 

(vörös) tömött mészkőből készültek, melyeknek van húzószilárdsága is. 

 Tégla: falazó- és burkolótégla, tömör profiltégla, belül üreges profiltégla. 

 Mészvakolat, kazeines mészfestékkel. 

 Vas: öntöttvas, kovácsoltvas, hengerelt acél. 

 Síküveg, húzott üveg (színes ólmozott üvegek: palotákban, palotabérházakban). 

 Padlóburkolatok 
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o a közösségi terekben: kő, terazzo-mozaik, terrazzo, cementlap; 

függőfolyosón: ha nem anyagában tömbkő, akkor terrazzo vagy 

cementlap 

o udvaron, kapualjban: keramit, terazzo-mozaik, terrazzo, 

cementlap  

o vizes helyiségekben: cementlap, kerámialap 

o szobákban: parketta. 

 

     

Terrazzo:  Nagymező utca 25. kapualj; Fotók: Lőrinczi Zsuzsa; Cementlap: Nagybátonyi-Újlaki Egyesült 

Iparművek RT. 1869-, 1928 évi katalógusából néhány cementlap 

A HISTORIZÁLÓ ÉS SZECESSZIÓ ÉPÜLETEK SZERKEZETEINEK FEJLŐDÉSE 

A XIX. század közepén a korábbi kézműves termékekkel szemben olyan új anyagok is 

megjelentek az építőiparban, mint például az öntöttvas oszlopok, acél gerendák és a 

hengerelt üveg, amelyek már a nagyüzemi előregyártás és az általános sorozatgyártás, 

vagyis már az ipar termékei. A romantikától (romantikus historizmustól) kezdve az 

öntöttvasat nem csupán szerkezeti elemként eltakarva használták, hanem esztétikai 

szerephez is jutott. Gyakran alkalmaztak látszó öntöttvas oszlopokat és korlátokat.  

Az anyaghasználat és szerkezeti megoldások terén az akkor megindult fejlődés a későbbi 

historizáló és szecessziós építészet anyaghasználatát és szerkezeti megoldásait készítette 

elő. Az öntöttvas oszlopokat lakóépületekben Ybl Miklós előszeretettel alkalmazta, ezzel 

divatot is teremtett: jómódú megbízói részére magánpalotákba és palotabérházakba is 

betervezte őket függőfolyosók és lépcsőházak tartószerkezeteként, így például vizsgált 

tömbünk egyik épületébe is, a Bródy Sándor utca 14. szám alatti Degenfeld-palotába 

(épült: 1872–1874). E megoldások másik előképe Steindl Imre munkásságára vezethető 

vissza: az ő tervei szerint felépült úgynevezett budapesti Újvárosháza (1870–1875) a Váci 

utcában az öntöttvas-szerkezetű díszes lépcsőházak remeke. Steindl gótikus stílusban 

szerette volna megépíteni az épületet, de a főváros a reneszánsz stílushoz ragaszkodott, 

ezért lett a homlokzat neoreneszánsz, a lépcsőház öntöttvas szerkezete azonban maradt 

az eredeti terv szerint neogótikus, csúcsíves formájú. A Kálvin tér környéki és a Sugár út 

menti paloták megépültét követően később a tömegesen épülő kései historizáló 

bérházakban is megmutatkozott az öntöttvas oszlopos alátámasztás divatja (pl. a 

Nagykörút házaiban). 

A szecesszióval karöltve a korábban általánosan alkalmazott tartószerkezetektől eltérő 

szerkezeti megoldások is születtek. Az acél- és vasbeton szerkezetek elterjedése tette azt 

lehetővé, hogy a külső határolást adó falak nem feltétlenül és szükségszerűen maradtak 

tartófalak. Korábban a külső falak nyílásokkal áttört tömör téglából falazott szerkezetek 

voltak, a nyílások fölött ablakkiváltó boltívek készültek. Az új szerkezeti kialakítások 

esetében már egyre gyakrabban az oszlopok vették át a tartófunkciót a falazatoktól. Így 

a külső határoló-szerkezetbe vágott nagyobb nyílások lehetősége is adottá vált. Először 
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a földszintek üzletei alakultak át portálokkal felnyíló nagy üvegezett felületekké. A 

betonmaggal készült szegecselt vas övlemezes pillérek előtt végigfutó üvegfalak korai 

példái 1890-től ismeretesek (legkorábbi: a Thonet-ház földszinti tartóváza, Budapest, V. 

Váci utca 11/a., 1888 –1889, Budapest Főváros Levéltára, továbbiakban BFL). 

A lakószintek esetében azonban csak jóval később alakultak ki az új anyagokhoz kötődő 

új esztétikai megoldások, mint például az üvegezett zárterkélyek, amelyeket az 1900-as 

éveket követően alkalmaztak előszeretettel. A zárterkélyek divatja belga előképek 

alapján terjedt el, és különösen kedvelt formai megoldása volt a századfordulós 

épületeknek. Az üvegezett zárterkélyek a családi házak télikertjét varázsolták a 

többemeletes házak lakásaiba. Egyrészt jól kihasználható többlet-területet jelentettek, 

másrészt a külső tömegformálás kiváló eszközévé is váltak. Hőcsapdaként is működnek, 

mely jótékony hatásuk a mai energetikai szempontok tükrében került felfedezésre. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A XIX. század végén, a XX. század elején felépült épületállomány jelentős meglévő 

értéket képvisel. Számos külföldi méltatás kiemeli, hogy Budapest a leggazdagabb 

századfordulós építészettel rendelkező európai főváros, egyedülálló historizáló és 

szecessziós épületállománnyal büszkélkedhet.  

Külön érték, hogy összefüggő területeken és még viszonylag érintetlenül fennmaradtak 

az épületek. Budapest a nagyvárosi fejlődés nyomait úgy őrzi városmagjában, hogy 

abban az ókortól napjainkig nyomon követhető a fokozatosan kialakult mai 

településrend. A településkarakter mögött az egyes épületeken is követhető ez a 

történeti települési folytonosság és a szerves fejlődés.  

A homlokzatok gazdag ornamentikával rendelkeznek, ezért a városkép meghatározó 

elemei.  

A történeti épületek határoló szerkezetei hosszú, több száz éves tapasztalat alapján és 

állandó fejlesztéssel tökéletesedtek és több generációt kiszolgálva igazolták 

tartósságukat. Elődeinknek a tartósság szemléleti kérdés volt. Vizsgált időszakunk 

épületeinek alkotói nem az egyes szerkezetekre jogilag meghatározott alkalmassági időt 

vették figyelembe, hanem az építőanyagok maximális élettartamát szerették volna 

minél jobb épületszerkezeti megoldásokkal megnyújtani.  

Ezek az épületek 100-140 évesek eredeti tartószerkezettel, eredeti kőfallal, vagy 

téglaburkolattal. Legtöbbjük még eredeti mészvakolattal rendelkezik 100-150 év után is, 

és még ma is kutatott anyag-összetételű időjárásálló szobrászati kőanyag-minőséget 

tudó stukkódíszekkel, helyszínen mintázott, vagy előre öntött tagozatokkal, terrakotta-, és 

kerámiaelemekkel.  

A korabeli kézművesség magas színvonalát tükrözik az egyes megoldások, még akkor is, 

ha a külső díszítések nem minden esetben készültek kőből.  

A historizmus korszakában olyan egységes, és tökéletességig finomított épületszerkezetek 

alakultak ki, ahol kevésbé az egyéni építészeti megoldások domináltak, inkább a már 

kitalált és bevált rendszerek alkalmazása mellett a díszítések határtalan változatossága 

adja az épületek gazdag architektúráját. 
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Feltétlenül védendőnek és megtartandónak javasoljuk értékeiket, az eddig még nem 

védett épületek esetében is. Városképi karakter-meghatározó szerepük miatt nem 

javasolható a természetes anyaghasználattól, történeti formaképzéstől eltérő 

megoldások támogatása. 

E célból olyan támogatási rendszerek kidolgozása javasolt, ahol a meglévő 

épületszerkezetek megtartása és felújítása a preferált. Értékvédelmi szempontból nem 

támogatandóak a karakterromboló beavatkozások.  

A semmilyen védelemben sem részesülő, de értéket képviselő történeti épületek 

fokozottan ki vannak téve a szakszerűtlen beavatkozásoknak.  

Az értékvédelemre javasolt területeken szükség lenne olyan intézkedési tervekre, 

szigorúbb előírásokra és szabályzási rendszerekre, amelyek az értékvédelmet 

hathatósabban szolgálják. A kimagasló értéket képviselő budapesti településszerkezetet 

is meghatározó történeti épületek értékleltárának elkészítése halaszthatatlanná vált.  
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4.1.3. HISTORIZÁLÓ ÉS SZECESSZIÓS (1873–1914) 

ÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREI 

FŰTÉS 

Az utcai lakások udvari traktusának helyiségei: előszoba, konyha, kamra, fürdő, WC.  

A mellékhelyiségek és közlekedők csak temperáltak voltak, nem voltak fűtöttek.  

Az eredeti fűtési rendszer a középfőfalakban és a telekhatároló falakba épített 

kéményekbe kötött cserépkályhák, kandallók voltak.  

A cserépkályhákat később a komfortigények növekedésével Héra készülékekkel 

alakították át gázüzeműre. Használói a cserépkályha hőtároló tömege miatt úgy 

tapasztalják, hogy gazdaságos fűtési rendszerek, még ha számos szempontból 

korszerűtlenek is. Amíg működőképesek, addig számítani lehet rá, hogy a tulajdonosok 

meg kívánják tartani őket. 

Később kéménybe kötött gázkonvektorok és parapet-konvektorok épültek, ez utóbbiak 

még ma is sok helyen láthatóak az épületek homlokzatán. Hátrányuk, hogy az 

égéstermékek a parapet-falakat elszínezik, kivezetéseik a homlokzatokat elcsúfítják. 

Rontják az udvarok levegőjét, rossz hatásfokkal működnek. Előnyük, hogy könnyen 

javítható készülékek.   

A nagyobb lakások általában nyílt égésterű gázkészülékeket szereltek fel, és már áttértek 

a radiátoros fűtésre. Korábban a légudvarokba engedélyezték a gázkészülékek 

kéményeit szabadonállóan kivezetni a tető fölé.  

Vizsgált korszakunkban nem jellemző a központi fűtés.  

  

A szobák fűtése cserépkályhákkal történt; Fotó: 

Fülöp Zsuzsanna 

A kiszolgáló helyiségek temperálását a konyhai 

tűzhely biztosította; Fotó: Fülöp Zsuzsanna 

 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

265 

VÍZELLÁTÁS 

Vízöblítéses WC-k épültek a vízvezetékek kiépítését követően. 

Előtte saját reteráttal rendelkező utcai lakások voltak, és közös illemhelyiségek a 

függőfolyosó végén. Vizsgált épületünk közül a Csányi utcai épület reterátosként épült, 

de már csatornába kötve. 

Ez az eredeti elrendezés természetesen már mindenütt megváltozott és a lakások önálló 

vizesblokkal rendelkeznek, melyekhez új strangokat építettek ki, amiket elfalaztak, vagy 

elrabicoltak. 

JELENLEGI HELYZET 

Sajnos sokszor a nyári komfortproblémák miatt az elmúlt években egyedi klímákat 

építettek ki. Egyes lakások és a földszinti üzletek a homlokzatra telepítették a klímák kültéri 

egységeit. Ez értékvédelmi szempontból rendkívül előnytelen. Az eredeti megkomponált, 

építészetileg megfogalmazott homlokzatokon hangsúlyos és zavaró elemként jelennek 

meg a klímadobozok. 

  

Fotók: Lőrinczi Zsuzsa 

A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projekt keretében felmérés céljából elvégezték 2015-ben 100 

db, 1945 előtt épült 10 lakásos vagy nagyobb lakóépület energetikai tanúsítását. Az 

épületek közül 94 budapesti épület volt.  

Ezek nem mindegyike tartozik ugyan a könyv tárgyát képező épületek közé, de az 

eredmények így is tanulságosak. Az esetek 41%-ban korszerűtlen, 2%-ban korszerű 

gázkonvektor az elsődleges fűtési hőtermelő, 32%-ban hagyományos, 2%-ban 

kondenzációs gázcirkó, 11%-ban hagyományos, 3%-ban kondenzációs gázkazán, 3%-

ban kályha, cserépkályha, 7%-ban távhő. A HÉRA a felmérésben nem szerepelt 

választható opcióként, azt vélhetően a gázkonvektorokhoz sorolták a hasonló hatásfok 

miatt. Másodlagos fűtési hőtermelő az esetek 3%-ban fordul elő. 

A melegvizet 37%-ban villanybojlerrel, 10%-ban elektromos átfolyós vagy kisméretű 

tárolós vízmelegítővel, 6%-ban gázbojlerrel, 20%-ban átfolyós gáz-vízmelegítővel, 15%-

ban kombi cirkóval, 9%-ban központi gázkazánnal, 3%-ban távhővel állítják elő. A 

távhővel ellátott épületek azonban az első világháborút követően épültek, vizsgált 

időszakunkba nem esnek bele. 
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A fűtési hőtermelők eloszlása (KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projekt) 

 

A használati melegvíz hőtermelők eloszlása (KEOP-7.9.0/12-2013-0019 projekt) 
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4.1.4. ÉRTÉKVÉDELMI HELYZETKÉP, SZABÁLYOZÁSOK ÉS 

VÉDELMEK 

A klímaváltozás hatásainak enyhítése korunk egyik legnagyobb kihívása. A globális 

klímaváltozás és a városi klímában megfigyelhető változások káros hatásai fokozottan 

érvényesülnek a nagyvárosokban, így Budapesten is.  

Ezért Budapest 2011-ben elfogadott Fenntartható Energia Akciótervében és Budapest 

Főváros Környezeti Programja a 2011–2016 időszakra című dokumentumban kiemelten 

fontos szerepet kapott az épületek energiahatékonysági programja. Ehhez kapcsolódik 

a hosszabb távú klímastratégia megalapozása is. 

Azok az előírások, melyek szabályozzák az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű, lényeges 

felújítást igénylő – meglévő – épületek esetére megfogalmazott energetikai célokat 

(vizsgált épületeinket is beleértve), célul tűzték ki, hogy 2020-tól épületeink kizárólag közel 

nulla energiaigényűek legyenek, ha lényeges felújítást hajtanak végre egy adott 

épületen. (Lényeges felújításnak minősül, ha az épület homlokzatainak és más külső 

határoló felületeinek több mint 25%-át érinti a felújítás vagy az épület – telekérték nélküli 

– értékének 25 %-át meghaladó értékű a beruházást hajt végre.)  

Ez a rendelet nagyon sok historikus épület sorsát befolyásolni fogja. Az egyoldalú 

szabályozás értékvédelmi szempontból átláthatatlan következményekhez vezethet. 

Budapest historizáló és szecessziós stílusban épült épületei együtt jelentik a legteljesebb 

értéket, ezért a területen álló nem védett történeti épületeket is különös körültekintéssel 

kell megújítani. Jelenleg csupán a védettséget élvező épületek mentesülnek az 

energetikai előírások alól.  

A védettségek kategóriái azonban állandóan változnak, de kialakult kategóriái: 

műemlék, MJT, MK, fővárosi helyi védelem, kerületi helyi védelem. 

A műemlékek az I. II. III. büntetési kategóriákból jelenleg átsorolás alatt vannak az I. II. 

kategóriákba. Műemlékállományunk 1/3-át jelenleg törlik az országos 

műemlékjegyzékből. Ezek a korábban védett épületek, amíg helyi védettséget nem 

fognak kapni, védelem nélküli épületek lesznek. Az átsorolás révén több, III. kategóriába 

sorolt műemlék már csak műemléki érték besorolásúvá válik, ami szerint a védelem nem 

terjed ki a teljes épületre, csak az értékként nyilvántartott részére, ami a teljes épület 

megóvását komolyan veszélyezteti. 

A legfontosabb műemlékvédelmi rendeletek, amelyek segítik az értékvédelmet: 

2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRŐL 

Örökségvédelmi Törvény 

4. § (1)2 A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért 

megóvása mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, 

megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. 

Műemlék bonthatósága 

                                                      

2 Módosította: 2005. évi LXXXIX. törvény 42. § c), 2013. évi CCXVII. törvény 28. § a). 
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45. §3 (1) A nyilvántartott műemléki érték és a műemlék egésze nem bontható le. 

39/2015. (III.11.) KORM. RENDELET A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG ÉS A MŰEMLÉKI ÉRTÉK 

VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL 

30. § (2) A műemléket fizikai valójában, anyagi és eszmei értékei összefüggéseire 

tekintettel kell megőrizni, védett értékeit hitelesen és meghatározó módon érvényre kell 

juttatni. A műemlék hasznosítása, használata a 28. § (2) bekezdésében megfogalmazott 

követelményen túlmenően nem járhat a védettséget megalapozó műemléki érték 

veszélyeztetésével. 

Kategóriák: 

Bejelentéshez kötött tevékenység 

Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység 

Építési engedélyezéshez kötött tevékenység 

A 7/2006. (V.24.) TNM RENDELET AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon műemlék épületre, helyi védelem alatt álló 

épületre és azok épületelemeire, ahol az energiahatékonyságra vonatkozó 

minimumkövetelmények betartása a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó 

érték megváltoztatását eredményezné. (Módosította: 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 

32. § 7.) 

Budapest Főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) 

Főv. Kgy. Rendelet célja Budapest a Budapest főváros városképe és történelme 

szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű védelme, jellegzetes 

karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Melléklete Budapest 

fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke.   

A Rendelet A korlátozások és kötelezettségek fejezetében a tágan megfogalmazott 

szabályok elvileg lehetőséget adhatnának arra, hogy viszonylag hatékonyan 

megőrizhetők legyenek a homlokzatokon található értékeink, de ehhez további hatósági 

eszközök szükségesek.  

A kerületek – lakossági bejelentések nélkül – saját hatáskörükben nem tárnak fel 

értékvédelmet sértő beavatkozásokat, mert azok tiltása konkrétan sehol sincs 

megfogalmazva (ilyen a légkondicionáló berendezések kültéri egységeinek 

problémája). Jelenleg a konkrét esetekben nem tiltható meg – vagy ez a gyakorlat 

alakult ki – hogy külső homlokzatra bárki kitegyen egy kültéri egységet. A munkálatok 

során leverhetik a homlokzat útban lévő díszeit, átüthetik a falat tetszőleges helyen. Ez 

korábban nem volt lehetséges, mert a többlakásos házak vagy középületek 

megjelenése, homlokzati kialakítása, városkép-meghatározó szerepe elsődleges volt az 

egyéni érdekekkel szemben.  

                                                      

3 Megállapította: 2014. évi CVI. törvény 56. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
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Jelenleg nincsenek meghatározva a homlokzatok karakteralkotó elemei. Ezért az 

eredetileg egységes stílusban megtervezett egyforma nyílászárókat attól eltérőre – akár 

nyílásonként eltérő szerkezettel – bárki kicserélheti. 

A fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében bár követendő a 

településképi véleményezési eljárásról szóló 95/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. Rendelet, de az 

nem tartalmazza azt a legfontosabb kritériumot, hogy a homlokzatokon elvégezni kívánt 

beavatkozások (a védett épületek esetében) építési engedélyköteles tevékenységnek 

minősüljön, ezért a homlokzatokon végzett szakszerűtlen, karakterromboló 

beavatkozások engedélyek nélkül elvégezhetőek.  

Javaslat: A homlokzatokon történő beavatkozások a védett épületek esetében építési 

engedélyköteles tevékenységnek minősüljenek úgy, mint más országokban erre látunk 

kidolgozott gyakorlatot. 

A rendeletek ismeretében megvizsgáltuk, hogy historikus – vagy más szóval történeti 

városi szövetünk értékmegőrzése milyen épület-rehabilitációs megoldások mellett 

biztosított, és milyen energetikai felújítások azok, amelyek nem karakterrombolóak.  

A helyi védettségű épületeknél az értékvédelmi szempontok meghatározásánál 

figyelembe vettük: 

A védett műemléki értékek helyreállítása során szükséges biztosítani a védett értékek 

fizikai megőrzését, amelynek során a hagyományos műszaki megoldások és 

építőanyagok használatát, valamint a restaurátori módszerekkel történő konzerválást, 

esztétikai helyreállítást előnyben kell részesíteni. 

Vizsgált tömbünkben műemlékileg védett a Csányi utca 8. számú épület, ahol további 

szempontot is mérlegeltünk: műemlék esetén az építészeti-műszaki beavatkozás, 

különösen az energetikai követelmények betartása, az energia-megtakarítási célú 

felújítás során a műemléki érték megjelenését és érvényesülését nem sértő megoldásokat 

kell alkalmazni. 

Az 4.1. fejezetben összegyűjtöttük azokat a legfontosabb ismérveket, amelyek 

meghatározzák az értékvédelmi szempontokat. Végigvettük az egyes stílusokban 

született megoldásokat és általános érvényű következtetéseket vontunk le, melyekre a 

későbbi fejezetekben támaszkodunk.  

Ezek az általános megállapítások igazak a vizsgált három tömbből kettőre.  

A VIII. kerületi és a VII. kerületi tömb épületei 1873–1914-ig épültek fel (historizáló stílusú 

épületek). 

A VI. kerületi tömbünkben vannak a korszakhatárunk előtt épült lakóházak is, ezek 

romantikus stílusú épületek, mint pl. a vizsgált Csányi utca 8. számú épület is (1862), és itt 

található egy szecessziós stílusú lakóház is. 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

270 

4.2. AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI MINŐSÉGÉT JAVÍTÓ 

FELÚJÍTÁSOK KOMPLEX SZEMPONTRENDSZERE 

4.2.1.  AZ ENERGETIKAI MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK 

INDOKOLTSÁGA 

A hetvenes évek elején kialakult olajválság óta szemléletünk energiaközpontúvá vált. A 

káros szennyezőanyag-kibocsátás radikális csökkentését elsődlegesen környezetvédelmi 

szempontok indokolják, így érthető az épületek fűtésére-hűtésére szánt energia 

mérséklésének szükségessége. 

Nyilvános statisztikai adatok támasztják alá, hogy az európai országok 

energiafogyasztásuk 45-50%-át az épületek létesítésére és üzemeltetésére fordítják, az 

energiafelhasználás szempontjából ez tehát kiemelt fontosságú terület. 

Az energiahordozók árának növekedésével, a környezetszennyezés fokozódásával 

egyre fontosabbá válik a meglévő épületállomány energetikai minőségének javítása is. 

Ennek érdekében a homlokzatok külső felületére egyre gyakrabban építenek kiegészítő 

hőszigetelő réteget. 

Ez azonban nem minden esetben járható út. Budapest belső kerületei (és egyes külső 

lakóegyüttesek) épületeinél például a homlokzatok építészeti kialakítása nem teszi 

lehetővé a fenti megoldás alkalmazását.  

A XIX. század végén, a XX. század elején a nagyvárosokban felépült épületállomány 

jelentős építészettörténeti és művészettörténeti értéket hordoz. A korabeli historikus 

épületek homlokzatai, amelyek a vizsgált korszakunkban a kornak megfelelő historizáló, 

szecessziós és premodern stílusban – gazdag architektúrával – készültek, a városkép 

meghatározó elemei.  

A díszes homlokzatok megtartása, az építészeti megjelenés megőrzése a szokásos külső 

oldali hőszigeteléssel és új ablakok beépítésével nem javasolt, hiszen az energetikai 

beruházások megvalósítása mellett az is cél, hogy az épületek esztétikai, szerkezeti 

kialakításának értékei ne vesszenek el. 

Ezzel kapcsolatban több külföldi munkacsoport jelentése is ismert, többek között a „The 

European Heritage Legal Forum” tanulmányai és elemzései. A fenntarthatóság és az 

energiahatékonyság, ill. a kulturális örökség egymásra hatását vizsgálva számos 

kiadvány megjelent már e témában – pl. egy összefoglaló könyv prof. A. Ronchi: The 

European Legislation and Cultural Heritage is. 

A külföldi munkacsoportok energetikai célú felújításokra vonatkozó megállapításai szerint 

a meglévő értékes épületállomány megőrzése kiemelkedően fontos, mert így sokkal 

több energiát lehet megtakarítani, mint lebontásukkal és új házak építésével. Azok a 

házak a „legzöldebbek”, amelyek már felépültek. Az életciklus elemzések eredménye 

alapján a legkevésbé energiaigényes anyagok: a tégla, a vakolat, a beton és a fa, náluk 

jóval energiaigényesebbek: a műanyag, a vas és az alumínium.  
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Történeti épületeink az első csoport anyagaiból épülnek fel. Egyes építőelemeik 

lecserélése a második csoportra nem kívánatos. A második csoport anyagainak 

nemcsak az előállítása és későbbi lebontása energiaigényes, de környezetszennyezőek 

is, míg az első csoport anyagai lebomló és környezetbarát termékek. 

Fenntarthatósági szempontból az energetikai megtérülést az építőanyagok teljes 

életciklusának elemzésére kell alapozni (embodied energy savings). Nem elég a 

termékek bekerülési összegét a várt energetikai megterüléssel összevetni, hanem ha 

valóban az a cél, hogy a CO kibocsátást csökkentsük, akkor azt is figyelembe kell venni, 

hogy mennyi energia szükséges az egyes termékek – építőanyagok előállításához, 

megsemmisítésükhöz, vagy újbóli felhasználásukhoz. 

Az energetikai pályázatok kiírásánál sem lehet cél csupán az egységes építési rendszer 

egyes kiragadott szerkezeteinek hőszigetelő képességének fokozása. A fentebb felsorolt 

valamennyi szempont együttes értékelése szükséges a valóban hatékony 

beruházásokhoz. További szempont, hogy tartós megoldások szülessenek, tartós 

anyagokból és ne sérülékeny hőszigetelésekből, melyek élettartama rövidebb, mint az 

eredeti kőé és tégláé. Cél az is, hogy a historizáló épületek eredeti anyaghasználata 

megmaradjon. 

Történeti épületeink felújítása során kevésbé tartós építőanyagok beépítésével az adott 

helyen gyors amortizáció várható, így az kerülendő. A történeti épület hitelességét hiteles 

anyaghasználata is képviseli, az idegen anyagok jelen gyakorlat szerinti alkalmazása 

komoly műemléki értékvesztéshez vezet. 

Az épített örökség megóvása és a főváros értékelvű fejlesztési koncepciója a 

Városfejlesztési Koncepció (2030) hosszú távú tervében is megfogalmazódik: Budapest 

épített örökségét meg kell óvnunk, hiszen annak jelentős gazdasági értéke van (turisztikai 

vonzerő, ma is használható épületállomány stb.). 

E néhány szempont alapján látszik, hogy a historikus épületek értékmegőrző, 

energetikailag hatékony beavatkozásai csak átfogó szemlélet alapján valósíthatók meg, 

amely komplexen a felújítás lehetőségeit és hatékonyságát is számba veszi. Megvizsgálja 

az épület városi szövetébe ágyazottságát, az épülethasználatot, és a meglévő 

épületszerkezetek figyelembevételével tesz felújítási javaslatokat.  

Jelen kézikönyv a historikus épületek értékmegőrző, energetikai minőséget javító 

komplex beavatkozási lehetőségeit elemzi. Javaslatokat tartalmaz a lakó által önállóan 

elvégezhető, ill. a közös döntéseket igénylő, valamennyi követelménynek megfelelő, 

értékmegőrző, energiafelhasználást csökkentő felújítási lehetőségekre. 

4.2.2. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT 

KOMPLEX KÖVETELMÉNYRENDSZER 

Az épületek optimális szerkezeti kialakítása több tényező függvénye, amelyeket meglévő 

épületek felújítása során is figyelembe kell venni. 

Az épületszerkezetekkel szemben megfogalmazott komplex követelményrendszert az 

OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) 50-57. §-k is tartalmazzák: 
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 állékonyság, mechanikai stabilitás, 

 tűzbiztonság, 

 higiénia, egészség és környezetvédelem, 

 életvédelem, használati biztonság, 

 zaj és rezgés elleni védelem, 

 energiatakarékosság és hővédelem. 

Az épületek szerkezeteinek felújítását célzó intézkedések, beavatkozások során is 

valamennyi követelmény kielégítését együttesen és egyidejűleg kell vizsgálni a 

hatékonyság növelése, az építési hibák, használati anomáliák elkerülése érdekében. 

A jelenleg kiemelt fontosságú energetikai minőség értelmezése önmagában is összetett 

folyamat, amely az alábbi elemeket tartalmazza: 

 tömegalakítás, tájolás,  

 épületfunkció és használat, 

 épületgépészeti rendszerek, 

 megújuló energiaforrások alkalmazása, 

 épülethatároló szerkezetek minősége. 

Az egyes szempontok egymással kölcsönhatásban vannak és így nem csupán az 

épületek energetikai minőségét befolyásolják, de az épületszerkezetek kialakítását, az 

alkalmazott szerkezetekkel szemben támasztott követelményeket is meghatározzák. 

Meglévő épületeknél a tömegalakítás adott, azonban a többi tényező összehangolt 

változtatásával az épület energetikai minősége jelentős mértékben javítható. 

4.2.3.  AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI MINŐSÉGÉT 

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

TÖMEGALAKÍTÁS, TÁJOLÁS   

Az épületek energiafelhasználását jelentős mértékben befolyásolja a lehűlő felület és a 

fűtött térfogat aránya (A/V). Meglévő épületeknél ez alapvetően nem változtatható. Az 

értékelés szempontjából azonban fontos kiemelni, hogy az egyszerűbb tömegformálású 

historikus épületek ebből a szempontból kedvezőnek tekinthetőek. 

RENDELTETÉS ÉS HASZNÁLAT  

Az épület használata során nagyon sok energia takarítható meg a belső hőmérsékleti 

igények, légállapot-jellemzők megfelelő megválasztásával. A fűtött terek téli belső, 1-

2°C-kal alacsonyabb használati hőmérséklete, a légcsere redukálása akár 30-50%-kal is 

csökkentheti a fűtési energiafelhasználást. Ugyanakkor a nem megfelelő mértékű 

szellőztetés, az alacsonyabb hőmérséklet, a belső páratartalom megemelkedése miatt 

páralecsapódáshoz, ennek következtében penészesedéshez, szerkezeti állagromláshoz 

vezethet. A nyári időszakban a belső terek hőterhelését is jelentős mértékben 
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befolyásolja a használat módja. A hűtési energiafelhasználás jelentősen csökkenthető 

árnyékolók használatával, az éjszakai több órás átszellőztetéssel. 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK – MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

Minden épülettípus esetén az épületgépészeti/energiaellátó rendszerek aránya, 

működése lényeges szerepet játszik az energiafelhasználásban. 

Az épületgépészeti rendszerek energiaellátása, hatékonysága, beépítési helyzete 

nagymértékben és sok szempontból meghatározza az épület energiafelhasználását, 

szerkezeteinek kialakítását. A fűtő, hűtő, szellőztető berendezések beépítési helye 

(ablakok alatt, felületfűtésként, légfűtésként, stb.) befolyásolják a komfortérzetet és ezzel 

együtt az energiaigényt és a szerkezeti megoldásokat is. Az épületgépészeti rendszerek 

az épületszerkezetek kialakítására, igénybevételére is hatással vannak, különösen 

integrált kialakítás esetén, ezért a szerkezetek véglegesítése csak a gépészeti és 

energetikai megoldások ismeretében történhet. Minden épülettípus esetén törekedni kell 

a minél hatékonyabb elektromos berendezések alkalmazására. 

A megújuló energiaforrások alkalmazása az energiaforrás eredete szempontjából 

csökkenti a környezetszennyezést, javítja az épület energetikai minőségét, ugyanakkor 

gyakran különleges szerkezetek beépítését igényli.  

Historikus épületeknél az épületgépészeti felújításokat lehatárolják az építészeti és 

szerkezeti adottságok. A kémények a szobákhoz és a konyhához kapcsolódva jellemzően 

a középső főfalakban és a telekhatáron lévő főfalakban találhatóak és csak utólagos 

béleléssel alkalmazhatók a korszerű fűtő berendezések hő- és füstelvezetésére.  

A történeti épületekre jellemző a környezeti hatások, így többek között az energiaterhelés 

tudatos, szerkezeti szintű (ún. passzív) kezelése.  

Esetenként üvegezett zárterkélyeket alakítottak ki a napsugárzás hasznosítása 

érdekében. Jelentős méretű átszellőztetett padlástér van a lakószintek felett. Az 

árnyékolásban szerepet játszanak a túlnyúló erkélylemezek, nagy kiülésű homlokzati 

főpárkányok, osztópárkányok, ablakok feletti kiugró szemöldökök. Az állítható, 

kitámasztható redőnyök, spaletták védik a belső tereket a nyári felmelegedéstől. Ezek a 

megoldások nagyon hatékonyak, ezért megtartásuk, felújításuk mindenképpen előnyös. 

Az aktív, megújuló energiát hasznosító rendszerek (PV panelek, napkollektorok stb.) 

telepítése historikus épületeknél fokozott gondosságot igényelnek és csak részletes 

szerkezeti tervezés, megtérülés-vizsgálat, és értékvédelmi vizsgálat alapján javasolható. 
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Napsugárzást hasznosító zárterkélyek, ; Fotók: Lőrinczi Zsuzsa 

4.2.4.  AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK ENERGETIKAI 

MINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Az épületek határoló szerkezeteinek energetikai minőségét befolyásoló tényezők: 

 a felület helyzete, mérete, formai kialakítása, 

 a határoló szerkezetek általános felületének hőszigetelő képessége, 

 a hőhdasság mértéke,  

 a szerkezetek hőtároló tömege, 

 az üvegezett szerkezetek, 

 a filtráció-légcsere, 

 a szerkezet nedvességtartalma. 

Az épülethatároló szerkezetek hőszigetelő képességének növelésével csökkenthető a 

belső terek téli energiavesztesége. A tömör szerkezetek hőátbocsátási tényezője a 

rétegvastagság növelésével, alacsony hővezetésű anyagok alkalmazásával javítható 

(csökkenthető). 

Transzparens (üvegezett) felületek esetében számolni kell az „üvegházhatás” 

következtében kialakuló belső téri energiatöbblettel, ami télen kedvező, nyáron 

azonban növeli a hűtési energiaigényt.  

A nagy tömegű szerkezetek a hőtároló képesség következtében csökkentik a belső téri 

hőingadozás mértékét. Ez az előny tudatos használattal jól kiaknázható. Az ablakok külső 

oldali hatékony árnyékolása, a nagy hőtároló tömeg tudatos használattal együtt 

azonban nagyon kedvező a nyári hőterhelés ellensúlyozása szempontjából. Éjszakai 

szellőztetéssel a belső tér lehűthető. A falak kihűlnek. A hőkapacitást a falak hőszigetelése 

lecsökkenti. 

Historikus épületeknél az épülethatároló szerkezetek utólagos hőszigetelése az építészeti 

érték megőrzése és a szerkezeti kapcsolatok összetettsége miatt csupán az alárendelt, 
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díszítés nélküli légaknák falánál, a végfalaknál és a tűzfalaknál javasolható, ahol a 

falvastagságok nem olyan nagyok, mint a homlokzati falaknál. 

HATÁROLÓ FELÜLETEK HELYZETE 

Az épületek határoló szerkezeteinek egyes felületei helyzetükből adódóan eltérő 

mértékben vannak kitéve a külső és belső igénybevételeknek, ezért többek között a 

rajtuk keresztül kialakuló energia-áram is eltérő mértékű. Az épületenergetikai 

szabályozás is eltérő követelményeket támaszt az egyes szerkezetcsoportokhoz tartozó 

határoló felületek esetén (lapostető, homlokzat stb.). 

A határoló szerkezetek hővesztesége szempontjából az is lényeges, hogy milyen állapotú 

tereket választanak el egymástól. Ennek értelmében például egy fűtetlen pince 

átalakítása és fűtött térként történő hasznosítása nem csak magát az 

energiafelhasználást, hanem a határoló szerkezetekkel szembeni követelményeket, így 

az épület energetikai megítélését is befolyásolja. 

Általánosságban megállapítható, hogy a szerkezetek hőszigetelési képességét jellemző 

egyre szigorúbb hőátbocsátási tényezők homogén szerkezettel jellemzően nem 

valósíthatók meg. A célul kitűzött követelményértékek csak hatékony hőszigetelő réteg 

beépítésével érhetők el, azaz réteges szerkezetek kialakítása szükséges.  

A réteges szerkezetek esetében fokozott figyelmet kell fordítani a szerkezeten belüli vagy 

felületi páralecsapódás elkerülésére, mert ez állagromlást (nedvesedés, kifagyás) illetve 

penészedést okozhat. A páralecsapódás elkerülése érdekében kifelé „nyitott”, azaz 

csökkenő páradiffúziós ellenállású rétegfelépítést kell kialakítani. 

Történeti épületeink falszerkezetében nincsenek beépített párazáró rétegek, ezt 

szükséges megtartani.  

Az épülethatároló szerkezetek hőszigetelő képességét a szerkezetek nedvességtartalma 

is befolyásolja. A kialakult gyakorlat szerint „teljesen száraznak” nevezzük azt a falazatot, 

amelynek átlagos nedvességtartalma nem haladja meg a 3%-ot.  

„Száraz” a fal 5 tömeg %-ig, „viszonylag nedves” 5-10% nedvességtartalom között, 10 

tömeg % fölött „kifejezetten nedves”-nek mondható. Látható tehát, hogy a látszatra 

száraznak tűnő fal is akár 50-70 l vizet tartalmazhat m3-enként. A nedvességtartalom 

csökkentése csak a sótartalom csökkentésével együtt lehet eredményes, mert a 

higroszkopikus sók jelenléte ismételt nedvesedéshez és állagromláshoz vezet. A falazat a 

kivett furatminta alapján 0,5% -ig csekély, 0,5-1,5% között közepes, 1,5-4% között magas, 

4% fölött igen magas sótartalmú kategóriákba osztható. 

Az alábbi táblázat szerint már 0,6%-os nedvességtartalom is jelentősen csökkenti a 

hővezetési tényezőt. A meglévő falszerkezetek nedvességtartalmának csökkentése 

tehát nem csupán állagvédelmi szempontból, de energetikailag is hatékony 

beavatkozás.  
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A tégla hővezetési tényezőjének változása; Forrás: Dr. Lakatos Ákos: Funkcionális rendszerek és 

működésük, Terc Kiadó 2013 

A nedvességtartalom csökkentésének igénye a historikus épületekben, elsősorban a 

kiugró lábazati burkolat, a homlokzati felületből kiálló nem megfelelő bádogozással 

ellátott párkányok, meghibásodott esőcsatornák, ejtőcsövek környezetében jelentkezik.  

Ezért fontos az épületek rendszeres karbantartása, a tönkrement szerkezetek mielőbbi 

kijavítása. Történeti épületeinknél a rendszeres karbantartás a tartós épülethasználat 

záloga. 

HŐHIDAK HATÁSA 

A hőszigetelő képességet jelentősen befolyásolják a szerkezeti hőhidak, ahol a külső és a 

belső tér között fokozott energiaáramlás alakul ki. Ezeken a helyeken a belső felületi 

hőmérséklet lényegesen alacsonyabb lehet az általános felületi hőmérsékletnél, ami 

kapilláris-, majd felületi kondenzáció kialakulásához, penészesedéshez, állagromláshoz 

vezethet. Minél nagyobb a különbség a csatlakozó szerkezetek hőátbocsátási tényezői 

között, annál inkább érvényesül a hőhíd hatása, így helytelenül kialakított hőszigetelés 

esetén akár csökkenhet is az eredeti szerkezethez képest a hőhíd belső felületének 

hőmérséklete. 

Hőhidak alakulhatnak ki: 

 anyag és/vagy szerkezetváltásnál (falazatban elhelyezett acél elemek, 

elektromos szerelvények, stb.), 

 geometriából adódóan (falsarkoknál, fal-födém csatlakozásnál, válaszfalak 

csatlakozásánál, stb.) 

A hőhidak lehetnek pontszerű- vagy vonalmenti elrendezésűek.  

Hőhídak anyag- és/vagy szerkezetváltásnál: 

Leggyakoribb szerkezetváltási hőhídprobléma: az új egyrétegű nyílászárók beépítése 

hagyományos homogén falazatokba, esetünkben a történeti épületek falaiba. 
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A hagyományos téglafalak és az eredeti (15-19 cm szerkezeti tengelytávú) kapcsolt 

gerébtokos (kéthéjú) ablakszerkezetek esetén a hőhídhatás sokkal kisebb, mint az új 

korszerű hőszigetelő üvegezésű, de egyhéjú ablakok esetében.  

I. Kapcsolt gerébtokos ablaknál: a fal–ablak találkozásánál fR,si0,7, (belső bélleten az 

ablak csatlakozási pontjában a hőmérséklet télen 15-16˚C).  

II. Az egyhéjú új ablakok esetében: fR,si0,53,(hőmérséklete télen 11-12˚C), azaz hőhidas 

a beépítés. Az fR,si=0,6-0,7 értékek alatt nagyon nagy a veszélye a kapilláris 

kondenzációnak és a felületi páralecsapódásnak főleg, ha fokozott légzáróságúak az 

ablakok.  

Ezért vizsgált korszakunk hagyományos falszerkezeteibe nem javasolhatóak olyan 

ablakcserék, ahol egyrétegű ablakok kerülnek a kétrétegűek helyére. 

I.      II. 

    

I. kapcsolt gerébtokos (kéthéjú) ablak, II. egyhéjú új ablak hőmérsékleteloszlása, fal–ablak 

csatlakozásának vízszintes metszete, BME, Magasépítési Tanszék, Gulyás Gyöngyi 

A fa és a falszerkezetek anyagának hővezetési tényezője között sincs nagyságrendi 

különbség (λfa0,13-0,19 W/mK, λhfal0,72 W/mK), ezért az anyagváltási hőhíd-hatás 

kevésbé érvényesül.  

A historikus épületeknél emellett jellemző anyagváltási hőhíd a függőfolyosók 

födémének bekötésénél adódik. Hőhidas az erkélylemezek és a falszerkezet kapcsolata, 

főleg az ablakok parapetjénél, ahol a tömbkövek legalább 15 cm mélyen befalazottak.  

A hőhidasságot a parapetburkolatok csökkentik, ebben az esetben páralecsapódás 

nem tapasztalható vizsgált korszakunk épületein. 

A historizáló épületek külső poroszsüveg szerkezetű erkélylemezeinek alátámasztását 

szolgáló acél konzolok bekötése is hőhidat jelent (λhacél 50 W/mK).  

Ezek olyan tartószerkezeti adottságok, amelyeket nem lehet megszüntetni, de a jelenlegi 

közel azonos mértékben hőszigetelő épületburok mellett nem is jelentenek épületfizikai 

gondot. Azonban a hőhídhatást az utólagos hőszigetelés még fel is erősítheti.  

Utólagos hőszigetelő réteg beépítése esetén az egyes szerkezeti elemek és a 

hőszigetelések átlagos hővezetési tényezője jelentősen különbözik egymástól 

(λhőszig0,02-0,04 W/mK), azaz az eltérés akár több mint 10-szeres is lehet, ezért a hőhíd-

hatás felerősödik.  
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Hőhíd anyagváltásnál 
Geometriai hőhíd jellemző példája – falsarok 

Forrás: http://www.hoki.ibp.fraunhofer.de/ibp/publikationen/konferenzbeitraege/pub1_41.pdf 
 

 

       

Szerkezeti hőhíd anyagváltásnál, kőlemezes függőfolyosó–parapetfal csatlakozása: Budapest, Csányi 

utca 10., Ereszkialakítás: Szentkirályi utca 13., BFL (Budapest Főváros Levéltára) 

Geometriából adódó hőhidak 

Az épület térbeli forma, így elkerülhetetlen a geometriai síkváltás, például tető és térdfal 

csatlakozásánál, oromfali csatlakozásnál, falsaroknál, födém-fal „T” csatlakozásánál, stb. 

A homogén, vagy közel azonos hővezetési képességű anyagokból készült szerkezeteknél 

a szerkezet „megvastagítása” segít a hőhidak csökkentésében. A historizáló stílusú 

épületek homlokzatain gyakran alkalmazott vakolat-, és kődíszítés, téglából kialakított 

párkányok, rizalitképzés, valamint a falsarkokon lévő armírozás csökkenti a geometriából 

adódó hőhidak kedvezőtlen hatását. Az osztópárkányok a födémek vonalában ugranak 

ki, ott vastagítják a falazatot, ahol a poroszsüveg acélgerendái (vagy a fagerendák) a 

falazatra felfekszenek. 

Jellemző hőhíd alakulhat ki a talajon fekvő padlók, fűtetlen pinceterek feletti födémek 

homlokzati sávjában.  

Jelentős hőveszteséget okozó hőhidak vannak a pinceablakoknál. Ez a hőhíd általában 

mérsékelhető a fűtetlen pince esetében a pinceablak kiemelésénél lévő vékony 

függőleges falazat külső oldali hőszigetelésével. A boltozat megnyitásánál is beépíthető 

vékony hőszigetelés, amennyiben nem vizes a pincefal. Historikus épületeknél a lábazat 

utólagos külső oldali hőszigetelése szerkezeti formai miatt nem járható út.  

http://www.hoki.ibp.fraunhofer.de/ibp/publikationen/konferenzbeitraege/pub1_41.pdf
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Historikus épületek lábazati kialakítása, Budapest, VII. ker., Csányi utca 10. rajz:  BFL; Fotó: Fülöp Zsuzsanna 
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ÜVEGEZETT SZERKEZETEK 

Az üvegezett felületek elsősorban a bevilágítási követelményeket elégítik ki, ugyanakkor 

téli időszakban a transzparens szerkezetekkel energianyereség érhető el az ún. 

„üvegház” hatás révén. Ennek érdekében a napenergiát passzívan hasznosító 

szerkezetek, épületrészek (pl.: napterek) létrehozása ajánlott. Ez akár a meglévő 

épületeknél is megvalósítható. A kapcsolt gerébtokos ablakok is mini napterekként 

működnek. A felület tájolása alapvetően meghatározza az üvegezett szerkezeteken 

keresztül a belső térben létrejövő energiatöbblet mértékét.  

 

Üvegezett szerkezetek szoláris energianyeresége, Ábra: TÁMOP – 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 

project projekt Dr. Fülöp Zsuzsanna, Dr. Kakasy László, Kuntner Ferenc, Bakonyi Dániel, Tempfli M. 

Szilárd) 

 

Kéthéjú és egyhéjú új (hőszigetelő üvegezésű) csereablakok szoláris nyereségének összehasonlítása  

2-4. oszlopok kétrétegű ablakok (+ ablakréteg: Ext./Int. Storm Window), forrás: Lawrence Berkeley 

National Laboratory, http://escolarship.org/uk/item/05p5881m 

A Lawrence Berkeley National Laboratory kutatása szerint 1,437-szerese a kéthéjú 

ablakok (original prime only + storm window) szoláris nyeresége (10,2 Watt), a mai 

hőszigetelt üvegezésű csereablakokhoz (replacement window) képest (7,1 Watt). 

Low-e üvegezésű ablak beépítésével ugyan kicsit kisebb a különbség, de még így is 1,29-

1,37-szerese, a mai egyrétegű korszerű ablakénak. 

http://escolarship.org/uk/item/05p5881m
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Kéthéjú, történeti ablakaink esetében ezt a nagyobb szoláris nyereséget jól ki tudjuk 

használni, pl. télen a filtrálódó levegő felmelegítésére. A széthúzott ablakrétegeknek 

ugyanis van egy hőcserehatása.  

A belső terek nyári túlmelegedésének elkerülése érdekében érdemes gondoskodni a 

napsütötte ablakok árnyékolásáról. Vizsgált korszakunk épületein a külső oldali 

faredőnyök felül ritkára állítva, lent összezárt lamellákkal, kitámasztva a lehető legjobb 

árnyékolást biztosítják, mert a redőny mögött cserélődik a levegő, mégis fény jut a 

mögöttes térbe. Belső spalettákkal is árnyékolhatunk, de kisebb hatásfokkal. A kettős 

ablak közé szerelt textilroló a spalettánál és a belső tér felöli árnyékolásnál nagyobb 

hatásfokú.  

Az üvegezett térelhatároló szerkezetek azon tulajdonságai, amelyek jelentős mértékben 

befolyásolják az épületek energiafelhasználását:  

 Üvegezett szerkezetek hőátbocsátási tényezője, 

 Beépítésből adódó hőhídhatás, 

 Üvegházhatás, soláris nyereség, 

 Filtráció. 

Az üvegezett szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét az MSZ EN 10077-1 szabványnak 

megfelelően a tokszerkezet, az üvegezés és ezek csatlakozásánál kialakuló hőhíd 

határozza meg az alábbi képlet szerint: 

 

ahol Ag és Af az üvegezés, illetve a keret látható felületei. Az üvegezés peremének 

hatását a g vonalmenti hőátbocsátási tényező fejezi ki. Az Ig érték az üvegezés kerülete.  

Historizáló és szecessziós stílusú épületeink jellemzően fa kapcsolt gerébtokos ablakokkal 

épültek a vizsgált időszakunkban. A kapcsolt gerébtokos ablakok hőátbocsátási 

tényezőjének meghatározása során értékelni kell az ablakszárnyak közötti légréteg, a 

kávás beépítés és a belső faburkolatoknál kialakuló bezárt „puffer” terek hatását is.  

A vizsgált korszakunkra jellemző bélés- és tokborítások kedvező hatásának vizsgálata és 

méréssorozata sajnos még nem készült el.  

A teljes ablak transzmissziós hőátbocsátási tényezője alapvetően az üveg/keret arányból 

adódóan változik: az EN ISO 10077-1:2006, ISO 6946:2007 és EN 673:1997 szabványok 

szerinti numerikus számítási mód alapján 820 db történeti ablakra elkészült a méretezés.  

Korszakunk legjellemzőbb 120(109) x 218(208) cm méretű rétegekből felépülő, 1 vízszintes 

tokosztós, középfelnyíló gerébtokos ablakának hőátbocsátási tényezője (Uw értéke) 

eredeti állapotában, kissé szellőző levegőréteggel: 2,23 W/(m2K). Abban az esetben, ha 

jó illesztésű, tömör fa spaletta is kapcsolódik a kéthéjú ablakhoz, úgy zárt spaletták mellett 

a nyílászáró hőátbocsátási tényezője 1,49 W/(m2K) értékre adódik. 
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Az ISO 6946:2007 szabvány alapján a zártnak tekinthető levegőrétegek (ahol a résfelület 

kevesebb, mint 500 mm2/m2) Rs hőátbocsátási tényezője kisebb, mint a kissé szellőző 

levegőrétegeké, így ezzel a teljes ablakszerkezet hőátbocsátási értéke kedvezőbbre 

adódik az EN ISO 10077-1:2006 szabvány szerinti numerikus számítás alapján.  

Uw: passzított/tömített szárnyak esetén 2,13 W/(m2K), zárt spalettákkal 1,45 W/(m2K). 

 

EN ISO 10077-1:2006, ISO 6946:2007 és EN 673:1997 szabványok alapján számított U értékek, forrás: Szűts 

László  
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120(109) x 218(208) cm méretű rétegekből felépülő, tokosztós, középfelnyíló gerébtokos ablak; Felmérési 

rajz: Szűts László 

Üvegezett szerkezetek hőhidassága 

Az üvegezett szerkezetek hőátbocsátási tényezőjénél megadott képlet tartalmazza az 

üvegezés és a tokszerkezet közötti hőhíd energetikai következményeit, viszont nem veszi 

figyelembe a tok és a falazat közötti hőhidat. Ezt a 7/2006.(V.24.) TNM rendeletben 

foglaltak szerint a fajlagos hőveszteség tényező számítása tartalmazza:  

 

ahol „V”  az épület  fűtött térfogata,  „U” a  valós hőátbocsátási tényező, „A”  adott 

hőátbocsátási tényezőhöz tartozó lehűlő felület, „l” a vonalmenti hőhíd hossza, az adott 

hőhídhoz tartozó vonalmenti  hőátbocsátási tényező, „Qsd”, a direkt sugárzási nyereség,  

„Qisd”, az indirekt sugárzási nyereség. 

Üvegház-hatás 

Ha egy fényáteresztő szerkezetet napsugárzás ér, a sugárzás a szerkezet mögötti 

helyiségbe jut és a belső burkolatok, bútorzat felületén elnyelődve felmelegíti azokat, 

ezáltal növeli a belső levegő hőmérsékletét is.  
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Ez a téli fűtési idényben energiafelhasználás szempontjából kedvező, azonban nyáron 

fokozott belső hőterhelést jelent, ami ellen energiaigényes hűtő berendezésekkel 

és/vagy intenzív árnyékolással, szellőztetéssel lehet védekezni. Vizsgált épületeinknél a 

hatékony külső árnyékolás lehetősége többnyire adott, hiszen a legtöbb esetben még 

ma is működő esslingeni redőnyök vannak az ablakok előtt, vagy spaletták az ablakok 

mögött. A kétrétegű ablak közé textilrolók, illetve cellás árnyékolók is beépíthetőek, 

további hővédelmet és egyben hőszigetelést is adva. 

Az ablakközépi rolók rögzítési helyei többnyire még ma is láthatóak az ablakokban. 

 

Rajz: Fülöp Zsuzsanna 

SZERKEZETEK HŐTÁROLÓ TÖMEGE 

A határoló és belső szerkezetek felmelegedésének, az „üvegház-hatás” 

érvényesülésének mértékét alapvetően a szerkezetek hőtároló tömege határozza meg. 

Minél nagyobb a szerkezet hőtároló képessége (tömege), annál nagyobb mennyiségű 

energiát vesz fel, kisebb hőmérsékletnövekedés mellett. 

A 2010/31/EU számú irányelv értelmében az épületek energiafelhasználását a teljes évre 

vetítve kell vizsgálni, így a téli fűtési és a nyári hűtési energiaszükségletet együtt kell 

értékelni. A belső hőmérsékletingadozás csillapításában az épületek hőtároló 

tömegének rendkívül nagy szerepe van. A hőtároló képességet befolyásoló (pl.: nehéz, 

m≥400 kg/m2) rétegek kedvező hatása tudatos használattal érvényesíthető.  

Nyáron a könnyűszerkezetes épület napközben gyorsan felmelegszik, míg a nehéz épület 

késleltetve, jellemzően csak estére melegszik fel. Így vizsgált épületeinknél az intenzív 

éjszakai szellőztetés jó hatásfokú, és nem igényel plusz energiát. 

FILTRÁCIÓ 

Filtrációnak nevezzük a külső határoló szerkezeteken keresztül kialakuló légáramot.   

A filtráció szerepet játszik  

 a belső terek friss levegő ellátásában, 

 a belső térben elhelyezett nyílt égésterű fűtőberendezések oxigénellátásában, 

 a belső levegő páratartalmának alakulásában, 

 a belső levegő szennyezőanyag tartalmának alakulásában, 

 az épület energiafelhasználásában. 
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A filtráció mértékétől és a belső hőmérsékletétől függően a kiáramló meleg levegő 

következtében kialakuló energiaveszteség a szakirodalmi adatok alapján elég nagy is 

lehet. Passzítással azonban ez az érték a szükséges légcsereszámra korlátozható. Vizsgált 

épületeink esetében a kb. 32%-os szellőzéses légveszteség kb. 21%-ra lecsökkenthető. 

Vizsgált természetes szellőzésű épületeinknél a filtráció elsősorban a nyílászárók tok és 

szárnyszerkezete között alakul ki. (A kávás beépítés és a belső oldali tokborítások 

következtében a tok és a falszerkezet csatlakozásánál elenyésző mértékű légcsere jön 

létre.) A homlokzati nyílászárók fa elemeinek passzításával a szárny és a tok közötti filtráció 

túlzott légcsere-számából adódó jelentős hőveszteség csökkenthető. A filtráció mértéke 

páratechnikai méretezés mellett tovább csökkenthető egyszerű módszerekkel, pl. akrilos 

tömítéssel, vagy egyszerű felragasztható vékony, összenyomódásra is képes (szivacsos) 

tömítő szalagokkal, mely olcsó és házilagosan kivitelezhető megoldás. 

A gumi tömítések alkalmazását kerülni kell. Ez a faszerkezetek deformálódásához 

vezethet és a lecsökkentett légcsere-szám miatt penészképződés is kialakulhat. 

LÉGCSERE 

Egy emberi szervezetnek óránként kb. 30 m³ friss levegőre van szüksége ahhoz, hogy 

egészséges maradjon. Maga az ember csak kb. 3-5 m³ levegőt használ el ez alatt az idő 

alatt az oxigén utánpótlása szerint, de a jelentős páratartalom elvezetésére is kell 

méretezni a légcserét. A táblázat II. normál kategóriája 25 m3/h/fő értéket ad meg. 

 

 

A belső környezet minősítése; Forrás: www.mmk.hu, 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet – Dr. Magyar 

Zoltán) 

 

 

 I. magas szintű elvárás 

 II. normál 

 III. mérsékelt 

 IV. előző három kategórián kívül eső 

 

A helyiségben szükséges minimális légcserét a használathoz szükséges friss levegő 

mennyisége és a szerkezetek állagvédelme, a káros mértékű páralecsapódás elkerülése 

határozza meg, ezért szükséges a páramérleg kiszámítása.  

http://www.mmk.hu/
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Energiatakarékosságot érhetünk el a szükségesnél nagyobb légcsere 

megakadályozásával, és a kiáramló levegő energiatartalmának csökkentésével 

(hőcserélős szellőzők). Gépi szellőzés vizsgált többlakásos lakóépületeinkben azonban 

nem alakíthatóak ki, mert lakásonként külön rendszereket kellene kiépíteni és mind a 

frisslevegő bevezetésére, mind a kifúvására csupán az amúgy is szűkös és sokszor 

levegőtlen udvarok állnak rendelkezésünkre.  

 

NYÍLÁSZÁRÓK SZÜKSÉGES FILTRÁCIÓJA A PÁRAMÉRLEG SZEMPONTJÁBÓL4 

 

Hagyományos történeti lakóépületek esetén a nyílászárók filtrációs levegőforgalma két 

szempontból is figyelmet igényel.  

Egyrészről a tok-szárny csatlakozások különböző tömítéseivel a nyílászárók légáteresztési 

tényezője csökkenthető, így a filtrációs hőátbocsátási tényező és vele a fűtési idényre 

vett filtrációs hőveszteség mérséklődik. Másrészről azonban a nyílászárók bizonyos 

mértékű természetes filtrációja a lakóterek páraháztartásának szempontjából 

kulcsfontosságú, mert túlzott tömítés esetén párásodási problémák léphetnek fel a 

lakótérben. 

Az egészséges élettér feltétele ugyanis a szellőzés biztosítása. Történeti épületeink gépi 

szellőztetés nélkül, hagyományos módon működnek, melynek elve az, hogy a nyílászárók 

ütközőinél körben beszívódó levegő a kéményeken és a réseken át távozik, így a 

helyiségek levegője e légmozgással cserélődik. Az állandó, lassú gravitációs légcsere 

biztosítja a belső tér páradúsabb levegőjének elvezetését. 

A helyiségek rendeltetésszerű használatával együtt jár a nedvességfejlődés. Ez 

származhat az emberek, háziállatok, szobanövények nedvességleadásából, 

párologtatásából, különböző háztartási tevékenységből (pl. főzés, mosás, ruhaszárítás) 

vagy létrejöhet szabad vízfelszínek párolgása következtében (pl. fürdés, zuhanyozás, 

akvárium, mosogató, stb.). A keletkező nedvesség a szellőző levegővel (filtrációval) és az 

épület határolószerkezetein keresztül diffúzióval igyekszik távozni. Elégtelen szellőzés 

esetén kondenzáció indulhat a határolószerkezetek (homlokzati falak) belső felülete 

mentén, ami penészesedéshez vezet. 

A kondenzációs folyamat lényege, hogy a külső levegő alacsony hőmérsékleten és kis 

abszolút nedvességtartalommal bejut a lakótérbe, ott hőt és nedvességet vesz fel. Ez a 

levegő a határolószerkezetek (külső fűtetlen térrel érintkező szerkezetek) belső felülete 

mentén, a határrétegben változatlan abszolút nedvességtartalom mellett lehűl a felület 

hőmérsékletére, és ezért ott relatív nedvességtartalma megemelkedik. Ha e relatív 

nedvességtartalom φ > 75%, akkor kapilláris kondenzáció, ha φ = 100%, akkor felületi 

kondenzáció kezdődik. Ha a 75%-nál magasabb relatív nedvességtartalom tartósan (3-5 

napig) fennáll, a penészképződés nagyon valószínű. 

Megállapítható, hogy adott belső hőmérséklet, adott felületi hőmérséklet mellett 

egységnyi térfogatáramú szellőző levegő nedvességkoncentrációja mennyivel 

emelkedhet, hogy a határrétegben a levegő relatív nedvességtartalma éppen 75% 

                                                      

4 Szűts László: Történelmi ablakszerkezetek hőtechnikai jellemzőinek vizsgálata (MSc diplomamunka) 
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legyen és ebből adott nedvességfejlődéshez számítható az állagvédelmi szempontból 

szükséges szellőző levegő térfogatáram. 

A következőkben megállapítottuk a vizsgált korszakunk (1873–1914) tipikus és általános 

bérházának szükséges légcsereszámát annak érdekében, hogy meghatározzuk, milyen 

mértékben lehet és érdemes a filtrációs légcserét korlátozni a fentebb megfogalmazott 

követelmények kielégítése mellett.  

 

A vizsgált mintaépület VIII. ker. József körút 18. szám alatti bérház 1896-ban épült, 

korszakunk tipikus kései historizáló stílusú, belső zárt udvaros, függőfolyosós lakóháza. Egy 

átmenő telken elhelyezkedő épület, két utcai homlokzattal: az egyik a Nagykörútra a 

másik a Bacsó Béla utcára néz. A földszinten üzletek, vendéglátó ipari egységek, míg az 

emeleteken lakások találhatóak. A lakások a lépcsőházból és a nem körbefutó 

függőfolyósokon keresztül közelíthetőek meg. Valószínűleg az építés korszakában 

megengedett legintenzívebb beépítettséget kihasználó bérház. 

 

            

József krt. 18. homlokzata, udvara; Fotók: Lőrinczi Zsuzsa. 

A kiválasztott három különböző méretű és adottságú lakás: 

 egy utcai és udvari „fő” ablakokkal, valamint két légudvarra nyíló „mellék”-

ablakokkal rendelkező nagy alapterületű lakás (L24, 106.1 m2; 403.3 m3), 

 egy csak utcafronti „fő” ablakokkal és egyetlen légudvarra nyíló „mellék”-

ablakokkal rendelkező közepes alapterületű lakás (L21, 66.2 m2; 262.8 m3), 

 és egy csak belső udvari „fő” ablakokkal, valamint két légudvarra nyíló „mellék”- 

ablakokkal rendelkező kis alapterületű lakás (L23, 44.6 m2; 169.5 m3). 
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A hatályos rendeletek alapján a lakóépületek tervezési légcsereszáma n = 0.5 1/h, ami 

azt jelenti, hogy átlagosan 1 óra alatt a lakóegység légtérfogatának minimum a felének 

kell kicserélődnie friss levegőre, ami természetes filtrációval, szellőztetéssel, ablak- és 

ajtónyitásokkal is biztosítható. A hagyományos szellőzésű lakások esetén relevánsabb 

adat a fűtési idényben szükséges légcsereszám zárt nyílászárók mellett. 

A fűtési idényben szükséges légcsereszám értékét az adott lakóegység páramérlege 

szabja meg, mivel ez helyiségenként és lakások adottságaként változhat a páraterhelés 

függvényében. Az eltérő lakástérfogatokhoz átlagosnak tekinthető páraterheléseket 

rendelve meghatározható a különböző lakások esetén fejlődő pára átlagos mennyisége. 

Az 1 m3 friss levegő által eltérő hónapokban elszállítható pára mennyiségének számítása 

után meghatározható a fűtési hónapokban szükséges óránkénti légcsereszám a 

különböző lakások esetén. Ezeket átlagolva számítható a lakások átlagos szükséges 

légcsereszáma: 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a 3 típuslakás esetén a szükséges átlagos légcsereszám 

fűtési idényben 0,38; 0,46; illetve 0,53 1/h, hogy a lakások relatív páratartalma ne 

emelkedjen a kritikus szint fölé. Ez a légcsereszám többféle módon biztosítható, de a 

hagyományos szellőzésű lakások esetén a legegyszerűbb és állagvédelmi szempontból 

legkedvezőbb megoldás, ha a zárt nyílászárók melletti természetes filtráció szinte 

önmagában képes kielégíteni ezt a légcsereszámot.  

A nyílászárók különböző légáteresztési tényezőkkel és réshosszokkal rendelkeznek, melyek 

alapján számítható az egyes szerkezetek filtrációs levegőforgalma. Néhány eltérő 

nyílászáró légáteresztési tényezőjének kísérleti úton meghatározott értéke az alábbi 

táblázatban olvasható: 
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Szakirodalom, Forrás 
Ablaktípus, felújítási 

megoldás 

Légáteresztési tényező 

m3/mhPa2/3 m3/mh10Pa 

Dr. Várfalvy János PhD - Ablakszerkezetek 

Légáteresztése - BME Hőfizikai 

Laboratórium 

Ajtó küszöbbel 1,0 4,64 

Fakeretes, egyszeres ablak 0,6 2,78 

Fakeretes, kapcs. szárnyú ablak 0,5 2,32 

Dr. Széll Mária - Épületek Rekonstrukciós 

Tervezése – Transzparens homlokzati 

szerkezetek energia-hatékony, fenntartható 

felújítása – BME Építőipari 

Laboratóriumában végzett vizsgálatok 

alapján 

tok és fal közötti hézag 

tömítése, kávás beépítés 
0,28 1,30 

tok-szárny közti hézag tömítése 

helyszínen kigumisodó kittel 
0,25 1,14 

Dr. Várfalvy János PhD – Ablakszerkezetek 

Légáteresztése – BME Hőfizikai 

Laboratórium 

Jó minőségű, tömített ablak 0,02 0,09 

A fenti adatokat felhasználva megvizsgálásra került a József körút 18. szám alatti 

mintaépület három különböző, de az alaprajzi kialakítások és a nyílászárók tekintetében 

is tipikus lakásának légcsereszáma a nyílászárók különböző légáteresztési tényezője 

mellett, ill. az, hogy azok a különböző beavatkozásokkal milyen mértékben 

csökkenthetők a hőveszteségek mérséklése érdekében úgy, hogy a páramérleg 

szempontjából szükséges mértékű természetes filtráció megmaradjon. 
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Forrás: Szűts László 

 Az L24 jelű, nagy alapterületű (106 m2), utcai és udvari „fő” ablakokkal is rendelkező 

lakás esetén a nyílászárók eredeti állapotukban (0,49 1/h) a tervezési légcsereszámot 

megközelítik, de ~0.1 1/h-val nagyobb légcsereszámot biztosítanak, mint a 

páramérleg alapján minimálisan szükséges 0,38 1/h. Ezért a hőveszteségek mérséklése 

érdekében a légcsereszám csökkentésére (min. érték: 0,38 1/h) az alábbi 

beavatkozások lehetségesek: 

o  A légudvari, egyrétegű ablakok kétrétegű, nagyobb légzárású nyílászárókra való 

cseréjével az eredeti, 0,49 1/h-ás légcsereszám 0,45 1/h-ra mérsékelhető. 

o Ehelyett lehetséges a kétrétegű, gerébtokos homlokzati nyílászárók tok-szárny 

csatlakozásának utólagos tömítése, pl. helyszínen kigumisodó kittel (akrillal), vagy 

felragasztható öntapadó tömítőprofillal (lásd: http://ablakprofilok.hu: Felújítási 

módozatok/Megfelelő légzárás). Ezzel az eljárással a kétrétegű, gerébtokos 

nyílászárók légáteresztési tényezője jelentősen (nagyjából felére) csökkenthető, 

ezért e típuslakás kapcsán nem minden nyílászáró esetén javasolt az alkalmazása, 

http://ablakprofilok.hu/
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mert az már túlzott légzáráshoz vezetne. Egyszerű logika szerint a legnagyobb 

páraterhelésű helyiségek nyílászáróinál lenne érdemes meghagyni a nagyobb 

légáteresztési tényezőt, és a kisebb páraterhelésű helyiségek esetén pedig a 

nyílászárók bizonyos mértékben tömíthetők. Mivel a magas páraterhelésű 

helyiségek közül a konyhában és a fürdőszobában használatukat követően az 

átlag lakó szellőztet, ezért a zárt nyílászárók melletti nagyobb filtrációs 

levegőforgalom megléte a hálószoba/hálószobák ablakai esetén a legfontosabb. 

Ugyanis az alvó ember is légzésével párát termel, és az alvás ~8 órás időtartama 

alatt szellőztetés nem történik, az oxigén utánpótlása is fontos, valamint a 

lélegzettel a levegőbe jutó pára nagy mennyiségű. Az L24 jelű, típuslakás 

kétrétegű, gerébtokos ablakait kettő (hálószobai) kivételével az előbbiekben 

említett módon utólagosan tömítve a lakás légcsereszáma 0,38 1/h értékre 

csökkenthető. Mivel ez pont a szükséges légcsereszám, további beavatkozások 

már nem javasoltak, annak érdekében, hogy a páramérleg szempontjából 

szükséges mértékű természetes filtráció zárt nyílászárók mellett is megmaradjon. 

 

 Az L21 jelű, közepes alapterületű (69 m2), csak utcai „fő” ablakokkal rendelkező lakás 

esetén a nyílászárók eredeti állapotukban csak ~0,06 1/h-val biztosítanak nagyobb 

légcsereszámot, mint a lakás esetén minimálisan szükséges 0,46 1/h értékkel, mely 

árnyalattal kevesebb a 0,5 1/h-ás tervezési légcsereszámnál. Ilyen típusú lakás esetén 

ezért a filtrációs levegőforgalom csökkentésére irányuló beavatkozások már nem 

javasoltak a főhomlokzaton, hogy a zárt nyílászárók melletti filtráció a páramérleg 

szempontjából szükséges mértékű természetes filtráció alá ne csökkenjen. Az előző 

lakásnál említett beavatkozások közül: 

o  a légudvari, egyrétegű ablakok kétrétegű, nagyobb légzárású nyílászárókra való 

cseréjével az eredeti, 0.52 1/h-ás légcsereszám 0.46 1/h-ra mérsékelhető, 

o míg a bejárati ajtó, vagy a kétrétegű, gerébtokos erkélyajtó tok-szárny 

csatlakozásának utólagos kittes tömítésével a lakás légcsereszáma 0,47 1/h értékre 

csökkenthető.  

 Az L23 jelű, kis alapterületű (44,6 m2), csak udvari „fő” ablakokkal rendelkező lakás kis 

(4,25 m-es) traktusmélységéhez és ezzel kis légtérfogatához párosuló, arányaiban 

nagy nyílászáró összfelület következtében a nyílászárók eredeti állapotukban ~0,28 

1/h-val nagyobb légcsereszámot biztosítanak, mint a minimálisan szükséges 0,53 1/h, 

de tipikusan e kis lakásokban van az átlagnál magasabb páraterhelés. (Általánosabb, 

~5,5 m-es traktusmélység esetén a lakás számítható légcsereszámai alacsonyabb 

értékekre adódnának.) A hőveszteségek mérséklése érdekében az alábbi 

beavatkozások javasoltak: 

o A légudvari, egyrétegű ablakok kétrétegű, nagyobb légzárású nyílászárókra való 

cseréjével az eredeti, 0,81 1/h-ás légcsereszám 0,72 1/h-ra mérsékelhető. 

(Megjegyzés: jellemzően ezekben a kis, udvari lakásokban nem jellemzőek a 

fürdőszobai nyílt égésterű gázkészülékek. Ezek a nagy frisslevegő utánpótlást 

igénylő nyílt égésterű gázkazánok inkább az utcafronti nagyobb alapterületű 

lakásokban létesültek. Az udvari kis lakásokban általában a szobákban lévő 

kéménybe kötött gázkonvektorok/parapet-konvektorok adják a fűtést.) 

o A kétrétegű, gerébtokos udvari ablakok tok-szárny passzítása és csatlakozásának 

utólagos kittes tömítésével a lakás légcsereszáma 0,57 1/h értékre csökkenthető. 

Javasolható még a felragasztható szivacs-csíkos tömítés is, mely extrém 
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páraterhelés esetében egyszerűen és részlegesen visszaszedhető, emellett zaj- és 

porszűrést is biztosít. 

 Negatív példaként említésre érdemes, hogy a hagyományos szellőzésű lakások 

esetén akár csak néhány nyílászárót (ablakokat, erkély és bejárati ajtókat) fokozott 

légzárásúra (pl: gumitömítéses PVC keretszerkezetűre) cserélve a légcsereszám 

mindhárom lakás esetén 0,10–0,20 1/h érték alá csökkenne, töredékére a szükséges 

légcsereszámnak. Ez azt jelenti, hogy a fűtési idényben, már átlagos páraterhelés 

esetében is, zárt nyílászárók mellett igen hamar elérné a lakótér levegője a telítési 

páratartalmát, és beindulna a kapilláris, majd felületi kondenzáció (a határoló falak, 

és a szerkezetek belső oldali vizesedése), és ezzel a penészesedés. A lakások 

használóitól nem várható el az óránkénti szellőztetés, főleg nem az alvás időtartama 

alatt. 

 

Összességében megállapítható, hogy a hőveszteségek mérséklése érdekében szóba 

jöhető természetes filtrációt mérséklő megoldások tekintetében a legnagyobb 

mozgástér az L23 típusú, kis alapterületű lakások esetén van. Ahhoz, hogy a páramérleg 

szempontjából szükséges mértékű természetes filtráció megmaradjon zárt nyílászárók 

mellett, ezeknél a lakásoknál a fent említett módon tömíthetők a kétrétegű, gerébtokos 

nyílászárók, vagy cserélhetők a légudvari ablakok. Az L24 típusú nagy alapterületű 

lakásoknál is cserélhetőek a légudvari ablakok nagyobb légzáróságúra, amennyiben 

nincs nyílt égésterű gázkazán a mögöttes térben, vagy a kétrétegű, gerébtokos 

homlokzati nyílászárók közül a nem hálószobai nyílászárók tok-szárny csatlakozásának 

utólagos, de minimális mértékű (nem gumi) tömítése javasolható. Legegyszerűbb az 

egyrétegű bejárati ajtó vagy esetünkben az erkélyajtó ütközőinek tömítése, melyek 

feltételezhetően nem hálószobai nyílászárók, amennyiben az erkélyes szobát 

nappaliként használják. Az L21 típusú, közepes méretű lakások eredeti állapotukban 

meglévő, illetve szükséges légcsereszáma között elég kicsi az eltérés, így ennél vagy 

semmilyen beavatkozás nem szükséges, vagy csak egy, a nem hálószobai kétrétegű, 

gerébtokos ablak/erélyajtó/ bejárati ajtó utólagos tömítése, vagy a légudvari egyrétegű 

ablakok kétrétegű, csupán kicsivel jobb légzárásúra való cseréje javasolt.  
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4.2.5. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS 

A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács kiadta 

az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/ EK direktívát, amely kötelezően előírja 

a tagállamok részére, hogy léptessék hatályba mindazokat a belső szabályokat, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy az irányelvben megfogalmazott követelményeknek érvényt 

szerezzenek. 

Az Európai Parlament és Tanács 2010-ben kihirdette „Az épületek 

energiahatékonyságáról – Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)” szóló 

2010/31/EU számú irányelvet, mely szerint 2021-re minden új építésű épületet közel nulla 

energiafelhasználású és CO2 kibocsátású épületként kell megvalósítani, ráadásul a 

hatóságok által használt illetve a tulajdonukban lévő épületek esetén ezen elveket már 

két évvel korábban meg kell valósítani.  

A Magyar Közlöny 2006/62. számában jelent meg a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet az 

épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. Ennek alapján történik az épületek 

energetikai besorolása, minősítése.  

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet leszögezi:  

1. §1 (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben meghatározott épületekre, 

épületelemekre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon műemlék épületre, helyi védelem alatt álló 

épületre és azok épületelemeire, ahol az energiahatékonyságra vonatkozó 

minimumkövetelmények betartása a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó 

érték megváltoztatását eredményezné. 

A jelen állapotában is jelentős építészeti, gazdasági értéket képviselő historikus 

épületállomány nyilvánvalóan nem alkalmas a fokozatosan szigorodó energetikai 

követelmények teljes körű, legmagasabb szintű kielégítésére, még hatékony felújítási 

módszerek alkalmazása esetén sem. Az energetikai feljavítások lehetősége a 

műemlékvédelmi szempontok előtérbe helyezése mellett csupán megvizsgálandó. 

A TNM rendeletben meghatározott hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó megengedett 

legnagyobb értékek vizsgálata alapján előzetesen is megállapítható, hogy a régebbi 

korok épületei nem teljesítik ezeket az elvárásokat. A legelső energetikai követelmény a 

38 cm vastag, tömör kisméretű téglából falazott, és két oldalról vakolt fal 

teljesítményéhez volt igazítva, ahhoz képest a történeti épületek 45 cm-es minimális 

vastagságú homlokzati fala jobb hőszigetelési képességű. A mai téglából készített, 

hőszigetelés nélküli falszerkezetek a 38 cm-es tömör téglafalhoz viszonyítva kb. 

háromszoros hőszigetelő képességgel rendelkeznek. 

További rendeletek: 

 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról, 

 20/2014. (III. 7.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM
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 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról. 

A számítások elvégzéséhez és a páratechnikai ellenőrzéshez az „Épületek és 

épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés.” című, MSZ-

04-140-2 szabvány használható. 

Az épületenergetikai szabályozás (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) szintjei: 

 I. szint: SZERKEZETEK, RÉTEGRENDI KIALAKÍTÁS, ANYAGOK: Az épület egyes határoló 

szerkezeteinek hőátbocsátási tényező követelményeit vizsgálja 

 II. szint: TÁJOLÁS, TÖMEGALAKÍTÁS, ÉPÜLET FELÜLETEINEK MINŐSÉGE: Az 

épülethatároló szerkezeteinek összesített transzmissziós energetikai mérlegét 

értékeli  

 III. szint: HASZNÁLAT, GÉPÉSZET, KÖRNYEZETVÉDELEM: Az épület teljes 

energiaigényét határozza meg primer energiában kifejezve 

 + Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése 

Az előírt követelményszinteknek együttesen kell teljesülniük. 

I. SZINT: HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉG 

A hőátbocsátási tényező (U) a vizsgált épület vagy épületrész határoló szerkezetein 

átjutó transzmissziós hőveszteséget kifejező, az épület egyes határoló szerkezeteinek 

hőszigetelő képességét meghatározó, az általános helyen felvett metszetre számított 

vagy a termék egészére minősítési iratban megadott érték. Mértékegysége: W/m2K.  

A hőátbocsátási tényező az alábbi képlet alapján határozható meg: 

 

 

ahol: 

U W/m2K felületi hőátbocsátási tényező adott rétegrendre vonatkoztatva,  

he W/m2K felületi hőátadási tényező a külső oldalon,  

hi  W/m2K felületi hőátadási tényező a belső oldalon,  

d m az egyes szerkezeti rétegek vastagsága,  

λ W/mK egyes szerkezeti rétegekhez rendelt valós hővezetési tényezők. 

A határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezője az alkalmazott anyagoktól és azok 

vastagságuktól függ. Az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének 

meghatározásánál a pontszerű hőhidak hatását és a hővezetési tényezőnek a beépítés 

során esetlegesen megváltozott értékét kell figyelembe venni. 

Valamennyi eltérő réteg-felépítésű külső határoló szerkezet rétegrendi hőátbocsátási 

tényezőjét meg kell határozni a hozzájuk tartózó felületekkel (Ai m2) együtt. 

A követelményeket a szabályozás táblázatokban, szerkezetcsoportonként adja meg. Az 

előírt hőátbocsátási tényező követelményértékek kielégítése szükséges, de nem 

elégséges feltétele a szerkezetek teljes körű megfelelőségének, és önmagában nem 
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biztosítja az épületek alacsony energiafelhasználását, a komplex energiatakarékossági 

elvárások teljesítését. 

Általánosságban: 

Meglévő épületeknél a szerkezetek hőszigetelő képessége korszerű hőszigetelő rétegek 

beépítésével javítható hatékonyan. A páralecsapódás biztonságos elkerülése 

érdekében a hazai éghajlaton a kiegészítő hőszigetelő réteg a szerkezetek külső oldalára 

kerüljön. A hőszigetelés felületfolytonos kialakítása szükséges, ezért az új egyhéjú 

hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók felújításáról, tokszerkezetük szakszerű 

csatlakoztatásáról is gondoskodni kell. Az ablakok kávájára is beforduló hőszigetelések 

látványa csak olyan épületeknél képzelhető el, ahol az ablakkeretezések nem az 

architektúra szerves egységei, így nem jelent gondot a nyílásméret módosulása, más 

esetben ez a megoldás teljesen megváltoztatja az épület karakterét. Történeti épületnél 

ez a megoldás nem ajánlható. 

Vizsgált időszakunk épületeinél a fenti követelmények (felületfolytonosság, nyílászáró 

csere) nem valósíthatók meg a szerkezeti és építészeti kialakítás adottságai miatt. A 

gyakran íves, változatos térbeli formákkal rendelkező felületképzéseken a hőszigetelés 

nem illeszthető folytonosan és a kialakuló hőhidak következtében nem lehet hatékony, 

sőt a hőszigetelések során létrejövő hiányok új hőhidak kialakulásához vezetnek. Ezek 

súlyos állagvédelmi problémákat okozhatnak. 

A hőtároló tömeg és az energiafelhasználás összefüggéseit az előző fejezetekben 

elemeztük. A korábbi szabályozás figyelembe vette a hőtároló tömeg hatását az 

energiamérlegre és nagyobb tömegű határoló szerkezet esetén alacsonyabb 

hőátbocsátási tényező követelményértéket határozott meg.  

ME-30-65 Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai méretezése, Műszaki Előírás (1965): 

Szerkezet tömege [kg/m2] Külső fal Külső födém 

(egyhéjú melegtető) 

< 300 1,20 0,9 

300-700 1,33 1,0 

> 700 1,41 1,05 

 

A jelenlegi szabályozás ezt az összefüggést sajnos nem veszi figyelembe, pedig a 

valóságot ez jobban megközelíti. 
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Hőátbocsátási tényezők követelményértékei 
 

A hőtechnikai szabványok az 1950-es évek óta jelentősen szigorodtak. Míg a 38-as 

kisméretű téglafal (U= 1,44 W/m2K, λ= 0,72 W/mK) 1934-ben kielégítette a 

követelményeket, addig ebből a falazóanyagból 1981-ben min. 91 cm-es, ma pedig 

mintegy 1,5 m vastag főfalat kellene építenünk.  

 

Forrás: Dr. Lakatos Ákos: Funkcionális rendszerek és működésük, Terc Kiadó 2013 
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II. SZINT: HŐVÉDELEM – ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK ENERGETIKAI 

MÉRLEGE  

A fajlagos hőveszteség tényező (q) a teljes épület vagy épületrész határoló 

szerkezeteinek energetikai mérlege, azaz a transzmissziós hőveszteség és a hasznosított 

passzív sugárzási hőnyereség algebrai összege, mértékegysége: W/m3K. 

A fajlagos hőveszteség tényező az alábbi képlet alapján határozható meg: 

  

ahol: 

V m3 fűtött térfogat,  

U W/m2K felületi hőátbocsátási tényezők,  

A m2 lehűlő felület a hőátbocsátási tényezőkhöz rendelve,  

Ψ W/mK vonalmenti hőátbocsátási tényezők, 

l m vonalmenti hőhidak hossza a vonalmenti hőátbocsátási tényezőkhöz rendelve, 

Qsd  sugárzási nyereség.  

Az épület számított fajlagos hőveszteség tényezője nem függ az épület használatától. 

Meghatározó elemei az építészeti tömegalakítás, tájolás, az épülethatároló szerkezetek 

minősége. Az épület transzmissziós energetikai mérlegére vonatkozó követelményeket a 

szabályozás az épület lehűlő felület/fűtött térfogat arányában tartalmazza. 

A direkt sugárzási nyereségek 

A direkt sugárzási nyereség meghatározása a fűtési idényre: 

 TOTÜsd gQAQ     [kWh/a]        

Az indirekt sugárzási nyereségek 

Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az indirekt sugárzási nyereségek (Qsid) 

meghatározása, az EN ISO 13790 (egyéb esetben) szabvány szerint, ha az épületnek van 

csatlakozó üvegháza, energiagyűjtő fala. 

A pontszerű hőhidakat a hőátbocsátási tényező meghatározásánál felületarányosan 

vesszük figyelembe, a vonalmenti hőhídaknál jelentkezőt nagyobb hőveszteséget a 

7/2006. TNM rendelet szerinti közelítő számítással, vagy vonalmenti hőátbocsátási 

tényezőkkel számíthatjuk. 

A 7/2006. TNM rendelet szerint a fűtött és fűtetlen terek (padlástér-felső emelet, pince-

földszint) közötti hőátbocsátási tényező meghatározásánál az alábbiakat kell figyelembe 

venni:  

„Ha az épület egyes határoló felületei vagy szerkezetei nem a külső környezettel, hanem 

attól eltérő tx hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (raktár, pince, 

szomszédos épület), akkor ezen felületek U hőátbocsátási tényezőit a következő 
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arányban kell módosítani, ahol tx és te a fűtési idényre vonatkozó átlagértékek. 

a) A részletes módszer alkalmazása esetén, a szomszédos terek hőmérséklete szabvány 

alapján határozható meg. 

b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén ez az arányszám pincefödémek esetében 

0.5, padlásfödémek esetében 0,9 értékkel vehető figyelembe.” 

III. SZINT: ENERGIAFELHASZNÁLÁS 

Az energiafelhasználás csökkentését célzó építészeti és szerkezeti döntések a teljes 

épület és környezete figyelembevételével, valamennyi szempont együttes 

mérlegelésével értékelhetők. Az épületek energetikai méretezése összetett folyamat. A 

tervezés során valamennyi követelményt egyidejűleg ki kell elégíteni.  

A 7/2006-os TNM rendelet alapján a fajlagos összesített energetikai jellemző (Ep) a vizsgált 

épület vagy épületrész rendeltetésszerű használatához szükséges teljes 

energiafelhasználást vizsgálja primer energiában kifejezve. Mértékegysége: kWh/m2/év. 

Az épület rendeltetésétől függő követelményeket a szabályozás az épület lehűlő 

felület/fűtött térfogat (A/V) arányában adja meg. 

Az energetikai tanúsításban megadott minősítés alapja a számított és a követelményként 

meghatározott fajlagos összesített energetikai jellemzők (Ep) százalékos aránya. 

7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben az akkori követelményszintet kielégítő épületek „C” 

besorolást kaptak. A követelményt az épületfunkciótól és a lehűlő felület és fűtött 

térfogat arányától függően táblázatból vagy számítással lehet meghatározni.  

Historikus épületek – a vizsgált Nagymező utcai példa alapján – meglévő állapotban „H”, 

felújított állapotban „E” esetleg „D” minősítést kaphatnak a teljes épületre vonatkozóan. 

Az egyes lakások energetikai besorolása ettől eltérő lehet, amely jelentősen függ a lehűlő 

határolószerkezetek arányától.     

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet módosította az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet. Az energetikai jellemzők 

meghatározásának módja nem változott, a minősítés továbbra is a teljesítmény és a 

követelmény aránya szerint történik. A viszonyítási alapok (követelmények) azonban 

szigorúbbak lettek, így a meglévő épületállomány is kedvezőtlenebb kategóriába kerül. 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

299 

 

 

Energetikai besorolás eddig és 2016-tól 

NYÁRI TÚLMELEGEDÉS KOCKÁZATA 

Vizsgálni kell az épület sugárzási nyereségből származó nyári túlmelegedésének 

kockázatát is. Számítandó a belső és külső hőmérséklet napi átlagos különbsége a 

következő összefüggéssel:  

VnlkAU

VqQ
t

nyárl

bsdnyár

bnyár
35,0


   

A nyári túlzott felmelegedés kockázata elfogadható, ha tbnyár kisebb, mint nehéz 

szerkezetű épületek esetében 3 K, könnyűszerkezetű épületek esetében 2 K. 
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4.3. HISTORIKUS ÉPÜLETEK ÉRTÉKMEGŐRZŐ, ENERGETIKAI 

MINŐSÉGET JAVÍTÓ FELÚJÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

4.3.1. ÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEK 

MEGLÉVŐ TÖRTÉNETI ÉPÜLETÁLLOMÁNY – ALAPKIINDULÁS 

A belvárosi történelmi városrészek egyik legnagyobb vonzereje, erénye az egységes his-

torikus beépítés és az egyedi történeti épületek. A historikus városi szövetet főként nagy 

laksűrűségű, körülépített udvaros, háromemeletes körfolyosós, építészetileg értékes bér-

házak  alkotják. Ezen nagyvárosias terület gazdasági és kulturális potenciállal rendelkező 

épületállományánál fontos szempont, hogy a társadalom igényeit is figyelembe vevő el-

fogadható, működőképes korszerűsítés, felújítás történjen. 

A vizsgált időszak (1873-1914) történeti épületeinek, noha elenyésző része élvez megfe-

lelő védettséget, de örökségvédelemi szempontból mégis értékesek és jelentősek. Éppen 

ezért veszélyeztetettségük, leromlott állapotuk folytán, műemlékvédelmi szakemberek, 

szakértők bevonásával, értékvédelmükkel elengedhetetlen körültekintően foglalkozni. 

               

                               

Budapest, VIII. ker. Degenfeld-palota, Bródy Sándor u.14.,  jelenlegi állapot 

A vizsgált VI., VII., és VIII. kerületi történeti városrész épületei, lakásainak nagyobb há-

nyada mind műszakilag, mind funkcionálisan rossz állapotban van, emiatt a rehabilitáci-

ójuk időszerűvé vált, ennek következtében lényeges a felújításukkal, a megújuló lakások-

kal foglalkozni. A központi helyen fekvő, belvárosi nagy belmagasságú, impozáns és kis 

lakások egyaránt nagyon népszerűek az utóbbi időben. A nyugat-európai tendenciákkal 

összhangban a történeti városrészek  lakóhelyei iránt számottevően megnövekedett az 

igény. Az egységes építészeti jelleg, a megújuló lakóterületek jelentősége, a belvárosi 

élet, a hajdani  kiskereskedelem és a szolgáltatások felpezsdítése közrejátszhat a történeti 

városközpont felértékelődésében. A népszerűségben nagy szerepe lehet az értékfelisme-

résnek és az életmódváltozásnak, miszerint a lakás, szállás-, és munkahelyek, szolgáltatá-

sok térben és működésben nem egymástól elkülönítve, hanem szimbiózisban is létezhet-

nek. 
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A historikus épületek jelentős fejlesztési lehetőséget tartogatnak. A meglévő lakásállo-

mány gazdaságosan felújítható (forrás: Nemzeti Energiastratégia). Az átalakítás, megúju-

lás rövid idő alatt realizálódó gazdasági fellendülést eredményezhet. 

ÉRTÉKMEGŐRZŐ ÉS ÉRTÉKNÖVELŐ FELÚJÍTÁS 

A vizsgált épületek rehabilitációjánál nyilvánvalóan létfontosságú az értékmegőrzés. Az 

értékvédelmi szempontokon kívül értéknövelő felújításként a lakóépületek nívós felújí-

tása, az épített környezet minőségének javítása, energiahatékonyságának módosítása 

is alapvető cél.  

Az építészeti örökség, az épülettípusok eredeti karakterének és részleteinek minél na-

gyobb mértékű értékmegőrzésével javasolt a korszerűsítés. Az építészeti értékeket tiszte-

letben tartó megközelítés nem csupán a műemléki védettségű és jelentős építészeti ér-

téket megtestesítő épületek esetén, hanem általánosságban, valamennyi épület – így a 

jelen kézikönyv tárgyát képező történeti épületek – esetén is fontos. 

A historikus városszövetet jelenleg is jól működő és hasznosítható épületek alkotják. Fel 

kell ismerni a környezeti integrálódással és az energiahatékonysággal összefüggő, az 

ezekben az épületekben fellelhető lehetőségeket.  

               

                               

Budapest, VIII. és VII. kerületi mintatömbök épületei:  jelenlegi állapot 

A tanulmány azokat a szempontokat és adottságokat gyűjtötte össze, amelyek jól mű-

ködnek a történeti városrészben. A historizáló épületek energiahatékonyságukkal egyre 

inkább a figyelem középpontjába kerülnek: tartósra tervezték őket, nagy a hőtároló tö-

megük, kipárolgásra képes szerkezettel, puffer-zónával rendelkeznek, kettős héjú abla-

kaik társított szerkezetekkel ellátottak (jó árnyékoló faredőnyökkel, spalettákkal) épületen 

belül érvényesül a természetes szellőzés a kürtőhatás révén, nem penészednek. A lakó-

házak az érvényben lévő energetikai elvárások feltételeit ugyan nem tudják hiánytalanul 

teljesíteni, de a meglévő adottságok jobb, teljesebb kihasználásával hatékonyabb ener-

giafelhasználásuk lehetséges.  

A fejlesztések során fő szempont a megfelelő épület-rehabilitációs eszközökkel történő 

energetikai felújítás. A vizsgált lakóházaknál az általános megoldások, típus beavatkozá-
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sok nem alkalmazhatók. A lakások megújítása feltételezi a gondos, körültekintő, egy-

másra épülő szakterületek együttműködését. A történeti városi szövet épületállományá-

nak energetikai minőséget javító, egységes szemléletű felújításánál lényeges, hogy az 

örökségvédelmi szempontok, az értékmentés, az építészeti, épületszerkezeti követelmé-

nyek és az energetikai kívánalmak összességében, mint közös, egymást kiegészítő igé-

nyek fogalmazódjanak meg. 

A vizsgált épületállomány rehabilitációját komplex módon indokolt megközelíteni. A gaz-

daságossági, műszaki, építészetei szempontokon kívül más tényezőt is figyelembe kell 

venni, úgy, mint a tulajdonosi szemlélet, a finanszírozhatóság, a környezettudatos gon-

dolkodás, a fenntarthatóság, a közösségi aktivitás (részvételi tervezés) és a változtatható 

elemek kérdéskörét.  

Az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása, az 

életminőség javítása érdekében különböző környezettudatos, szemléletváltást segítő 

programokat célszerű népszerűsíteni. A fenntartható fejlődés irányában is szükség van a 

szakmai tájékoztatásra és nevelésre. A lakosság aktív részvétele, bevonása a tervezési 

folyamatokba kardinális kérdés, hiszen koncepcionálisan csupán a teljes lakóépület 

megújításával célszerű a fenntartható lakáskorszerűsítés. Az energetikai minőséget javító 

felújítás során fontos, hogy a fejlesztés ne járjon funkcióvesztéssel. Szükséges biztosítani a 

lakókat arról, hogy az épített környezetük újjászületése az ő érdekeiket fogja szolgálni. 

   

 

Budapest, VIII. Bródy Sándor utca 22., igényesen felújított, karbantartott épület és belsőudvar,  

jelenlegi állapot 

 

Az épülettömbönkénti városrehabilitációval szemben az épületenkénti, vagy néhány há-

zat magában foglaló, kismértékű energia-gazdaságossági fejlődést előidéző kisléptékű 

beavatkozást, felújítást lehet valóra váltani. Alapvető cél, hogy a kevés zöldfelület, a 

rosszul szellőztethető, sötét lakóterek helyett, mai igényeknek megfelelő, energetikailag 

is korszerű lakások kialakítása, mely a lakóérték növelését eredményezi. 

A historikus épületeknél az energetikai felújítás nem egy egyszerű, magától értetődő fo-

lyamat, mivel differenciált megközelítést, optimumra való törekvést igényel. 

FELÚJÍTÁS OPTIMALIZÁLÁSA 

A városszintű fejlesztési elgondolások, a tömbszintű adottság és a teljes épület figyelembe 

vételével lehet megállapítani a felújítás optimális módját. Az energetikai felújítások során 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

 

303 

hangsúlyozottan szerepelnek a természetes módszereket, eszközöket preferáló javasla-

tok, mint például: a minél több zöldfelület kialakítása, a természetes szellőzés, természetes 

bevilágítás javítása. 

ÉPÜLETSZINTŰ BEAVATKOZÁSOK, ÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEK 

VIZSGÁLATI MÓDSZER 

A meglévő épületek energiamérleg-korrekciójához az értékvédelmi, építészeti, zöldfelü-

leti, épületszerkezeti, gépészeti és energetikai beavatkozási javaslatok példatárának ösz-

szeállítása volt az elképzelés. A tanulmány, miként egy gyűjtemény, áttekinti, hogy mi az, 

ami jól működik a történeti városrészben, és miként egy segédlet, összegzi, hogy energe-

tikai felújítás címén mit szabad tenni a házakkal. A történeti városrészek épületeinek főbb 

épülettípusait a historikus városszövet beépítéseivel összhangban vizsgálja, hogy a javas-

lat átlátható, koherens egészet alkosson. Az összefoglaló, általános elemzések alapján a 

főbb típusokat csoportokba sorolja, majd ez alapján a következő négy, karakteresen el-

térő, többnyire leromlott állapotú mintaház elemzését, az épületekre lebontott javasla-

tokat tartalmazza (részletesen a 4.4. Konkrét épületek vizsgálata c. fejezetben): 

              

                               

    

Budapest, VIII.,VII. és VI. kerületi mintaépületek,  jelenlegi állapot 

VI. ker. Nagymező utca 25. – Ó utca 34. 

VI. ker. Szófia utca 29.– Izabella utca 41. 

VIII. ker. Szentkirályi utca 13. 

VII. ker. Csányi utca 8. 
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BEAVATKOZÁSI JAVASLATOKRÓL ÁLTALÁBAN 

A helyszíni bejárást követően, a vizsgált tömb kiválasztott épületeinek levéltári adatai, 

felmérési tervei és az elemzések alapján készültek el a beavatkozási javaslatok.  

A történeti épületek hatékonyabb energiafelhasználásának építészeti beavatkozási ja-

vaslatait, rendszerezését a hol, miért, mit kérdésekre adott válaszokat, a MÁTRIX és KAP-

CSOLÓTÁBLA foglalja magában.  

A vizsgálati szempontoknál alkalmazott felosztás az építészeti tér tulajdonságaiból leve-

zethető, úgy mint: közösségi, kiszolgáló terek, közlekedők (kapualj, lépcsőház, gang), 

belső udvar, pince, padlástér, földszint, általános, ill. felső szint. A beavatkozás lehetősé-

geit és nehézségeit az adott tér jellege, városban elfoglalt helye, hozzáférhetősége, hasz-

nálati intenzitása, gazdasági hasznossága és tulajdonviszonyai határozzák meg. A be-

avatkozás módja szerinti rendszerezés, amely a fenntartható fejlődés, az életminőség és 

a közösségi aktivitás kérdéskörének építészeti aspektusból történő elemzését tükrözi. 

A tanulmány az időszerű, az energiahatékonyságot növelő megfelelő beavatkozások 

preferálásán kívül, a történeti épület adottságaiból fakadó, arra reflektáló építészeti, táj-

építészeti, jelenleg kihasználatlan, előremutató lehetőségeit mutatja be. A különböző 

szempontok együttes megfontolásával lehet a legmegfelelőbb megoldást nyújtani, a 

fenntartható beavatkozásokkal a hagyomány és az  újítás közt egyensúlyt teremteni. 

Épületszintű, építészeti és tájépítészeti beavatkozási javaslatok: 

Épület_A01-03 Védendő külső burok felújítása 

Épület_ B01-02 Szellőzés javítása (jobb levegő) 

Épület_C01-03 Bevilágítás javítása (több fény) 

Épület_C01-07 Zöldfelület növelése (több zöld) 

Épület_E01-08 Alulhasznosított terek megoldásai 

Épület_F01-06 Plusz – kiegészítő elemek 

     

 

VI. ker. mintaterületi épületek (1-2. Izabella utca 39.b, részletgazdag, értékes bérház), jelenlegi állapot 
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A beavatkozások rendszerezése, részletes kifejtése az adatlapokon szerepel. Az érték-

megőrző, energetikai minőséget javító felújítás jellege szerint 3 beavatkozási kategóriát 

állítottunk fel: kis, közepes és jelentős mértékűt, aszerint hogy milyen minőségű átalakulást 

idéz elő a beavatkozás. A felhasználók (társasházi közös képviselők, lakóközösségek) szá-

mára megértést segítő ábrákat, „jó megoldások” válogatást prezentál a tanulmány.  

A beavatkozási javaslatokat csoportosítva, a kiválasztott tömb épületeire adaptálva ké-

szült el a 4 mintaház kapcsolótábla táblázata. Az épületmegújítás rendszerezése, tipizá-

lása koránt sem teljes, folytatható, kiegészíthető, a módszer további historikus épület ta-

nulmányozására is felhasználható. 

HOMLOKZAT, VÉDENDŐ KÜLSŐ BUROK – JAVASLATOK 

ÉPÜLETSZINTŰ BEAVATKOZÁSOK 

A történeti épületek homlokzata érték. Minden épület más és más, ennek az egyediség-

nek a megőrzése és javítása nem csak önmagában az ingatlan értékét növeli, hanem 

azon túlmutatva, szűkebb környezetét, az utcát, és a városképet is javítja, vonzóbb és 

jobban élhető környezetet teremt, azaz a homlokzattal való törődés minden esetben 

nagymértékű haszonnal jár. 

Ez nemcsak hasznot, hanem minden szinten kötelezettségeket is támaszt, felelősséget is 

teremt. Így nem csak az épület egy-egy lakóját, hanem a társasházat és az önkormány-

zatot is feladattal látja el: az egyéni vagy közösségi szándék megfogalmazásán túl a tá-

gabb környezet /(társasház, telekszomszéd, önkormányzat) egyetértését és támogatását 

is igényli. 

A HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA 

A máig látható háborús károk, azok gyors és nem szakszerű javítása, illetve a nem meg-

felelő karbantartás vezetett a ma látható, sok esetben avult állag kialakulásához. A hom-

lokzatok a nem megfelelő igényességű környezetalakítás miatt is jelentősen károsodtak. 

A közvilágítás, a közterületek átalakítása, a közművek kiépítése stb. város szinten jelent-

kező kérdés, mégis homlokzatokat is károsan érintettek. Az épületek megmaradt elemei, 

részletei, az eredeti tervei azonban segítenek a korabeli állapot rekonstruálásában és 

helyreállításában. Ha ezek nem jelenthetnek már segítséget, az épületkutatás eszközeivel 

is fontos, a helyreállításhoz szükséges adalékot lehet megismerni. 

A díszített és tagozatokkal osztott homlokzatok nem teszik lehetővé – az új építésű épüle-

teknél elterjedt – egyszerű homlokzati hőszigetelő megoldások alkalmazását, de vannak 

jól bevált alternatívák, melyek az igényes lakóközösség, a figyelmes önkormányzat és jó 

szakemberek bevonásával minden esetben jó eredménnyel járnak. 
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 A Krúdy utca 6. homlokzati vezérterve és a Krúdy utca 2. sz. épület felújított szecessziós stílusú 

homlokzati  részlete; Forrás: www. metamorfozisok.blogspot.hu/2014/02/megujulo-homlokzatok-

palotanegyedben, www. jozsefvaros.hu/fejlesztes/2339/megujulnak-a-tarsashazak-a-

palotanegyedben 

A homlokzat helyreállítása több lépcsőben is történhet, a legfontosabb szempont, hogy 

mindig a homlokzat egésze felől kell közelítenünk, akár egy részt érintő beavatkozásról 

van szó, akár egy-egy rendeltetési egységhez kapcsolódóan szeretnénk beavatkozni. 

A beavatkozási szándék megfogalmazása után javasolt rögtön építésszel, műemlékvé-

delmi szakmérnökkel konzultálni, ő segít feltérképezni a problémákat: több, az egyes rész-

területeknek megfelelő szakember munkáját koordinálja /(statikus, épületszigetelési mér-

nök, színdinamikai szakember, épületkutató, restaurátor); meghatározza a megvalósítás 

jogi, gazdasági és hatósági-engedélyezési kereteit; végül az anyagi lehetőségeknek 

megfelelő megoldásokat javasol. 

Célszerű a társasháznak előre felkészülni, és egy olyan Felújítási Vezértervet és hozzá kap-

csolódó Karbantartási Kézikönyvet készíttetni, ami akár csak egy részletet érintő kérdés 

esetén is alkalmazható. Ezek ez egyes épületrészekre és épületszerkezetekre lebontva 

meghatározzák az elvégzendő munkákat, a technológiai sorrendet, ésszerűen szakaszol-

ják azokat; egyúttal beszélnek az adott feladat idő-, költség-, szakember- és engedélye-

zési igényéről is. Meghatározzák a nyílászárók és felületek színezését. Egy felújítási, javítási 

feladat esetén a Vezérterv és Kézikönyv aktualizálása is elvégezhető. 

NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA 

A nyílászáró elválaszthatatlan része a homlokzatnak, csak azzal együtt kezelhető. A tö-

mör és nyitott részek aránya, a nyílások keretének megfogalmazása, a nyílászárók meg-

formálása minden épület esetén egyedi, de egy épületen belül azonos. Ez minden ház-

nak más és más jelleget, egyéniséget és identitást ad, értékes szerkezeti elemek. Erre az 

összhangra és harmóniára figyelni kell, meg kell őrizni, mert ez biztosítja az épület egyik 

alapkarakterét.  

Egy-egy elem (párkány, könyöklő, vasalat) javítása, felújítása, vagy cseréje önmagában 

elképzelhető, de mindig az eredeti állapot visszaállítása kell legyen a cél. Tévhit, hogy az 

eredeti állapotú, rendszerint fa nyílászárók nem feleltethetők meg a mai energetikai kö-

vetelményeknek: kis beavatkozással (passzítás) a komplett szárny cseréje nélkül megva-

lósítható, kizárólag az üvegezés keménybevonatos low-e síküvegezésre való cseréjével, 

a redőnyök és spaletták használatával sok reális megoldás létezik. 

http://metamorfozisok.blogspot.hu/2014/02/megujulo-homlokzatok-palotanegyedben.html
http://metamorfozisok.blogspot.hu/2014/02/megujulo-homlokzatok-palotanegyedben.html
http://jozsefvaros.hu/fejlesztes/2339/megujulnak-a-tarsashazak-a-palotanegyedben
http://jozsefvaros.hu/fejlesztes/2339/megujulnak-a-tarsashazak-a-palotanegyedben
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A homlokzat tagolása, a nyíláskeretezés és a nyílás osztása harmonikus egységet alkot; Fotók:: 

www.indafoto.hu  

 

Az árnyékoló szerkezetek (redőnyök, spaletták) minden esetben a nyílászáró szerkezet 

részeként tervezettek voltak, így ezek javítása, egy-egy részük pótlása, cseréje sem kép-

zelhető el anélkül, hogy a nyílászáró szerkezet egységét ne tartsuk szem előtt. Szükséges, 

hogy ezen elemeknek színükben is harmonizálni kell a többi szerkezettel, hiszen a laká-

sonként eltérő képű és színű nyílászáró illetve árnyékoló megbontja a harmonikus összké-

pet. A Felújítási Vezérterv és a Karbantartási Kézikönyv a nyílászárókra (árnyékolókra) is 

térjen ki. 

SZÍNEK ÉS FELÜLETEK ÖSSZEHANGOLÁSA 

A homlokzat értékét az azt alkotó részek anyagszerűsége, felülete, színe és ezen alkotó-

részek együttes minősége határozza meg. Egy-egy elem (lábazat, tagozat, párkány, er-

kély, korlát, nyílászáró) javítása, felújítása, vagy cseréje önmagában is elképzelhető, de 

mindig az eredeti állapot visszaállítása a cél, a harmonikus összképhez illeszkedően. 

A homlokzat hiába bontható le elemeire, az egyes elemeket nem elég önmagukban 

vizsgálni, hanem az összképet szem előtt tartva kell kezelni és emellett figyelni kell a ház 

és a szomszédok harmóniájára, utcaképi kapcsolatára. 

Nem lehet egy-egy lakás felújításakor, földszinti üzlet létesítésekor a hozzá tartozó hom-

lokzatot az összképtől eltérőre színezni. A jogszabályok szerint a homlokzat színezése vé-

dett épület esetén csak engedéllyel, nem védett épület esetén engedély nélkül végez-

hető, de ebben az esetben is javasolt építésszel, színdinamikussal felújítási tervet készít-

tetni (nem elég a kivitelező által bemutatott színskála). Mivel a homlokzat osztatlan közös 

tulajdon, így a színezéshez is a társasház beleegyezése szükséges. Érdemes a homlokzat 

színezését azonos építési anyagból, azonos kivitelező keze által, azonos időjárási körülmé-

nyek között elvégezni. A nem vakolt, hanem általában tégla és kő felületeket tilos festeni, 

azokat megtisztítva, mindig a helyi adottságnak megfelelő technológia szerint kell hely-

reállítani. 

A szakemberrel való konzultáció ebben az esetben is elengedhetetlen: az eredeti álla-

potot, színt fel kell kutatni, ehhez építész és épületkutató szakember közreműködése szük-

séges. Az elfedett és újra felszínre hozott szín- és anyaghasználat szerinti felújítás nagy-

http://www.indafoto.hu/
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mértékben növeli a ház értékét. A Felújítási Vezérterv és a hozzá kapcsolódó, élettarta-

mot meghosszabbító Karbantartási Kézikönyv térjen ki a meglévő, látható épületszerke-

zetek felújítási, színezési feladataira is.  

A homlokzat helyreállítása során a feladatok ésszerű szakaszolásának a meghatározásá-

val is indokolt foglalkozni: pl. a homlokzat, ereszdeszka, gerendavég csatlakozással, a fa-

anyag, tetőszerkezet, héjazat, bádogozás, villámvédelem kapcsolatával, vagy a hom-

lokzat, erősáram, kapualj összefüggő, elválaszthatatlan kérdéskörével. 

             

Tipikus, historizáló épület homlokzata, a kiugró tagozat az alapszínnél világosabb (Veres Pálné u 34.); a 

földszint, illetve a lábazati rész az alapszínnél némileg sötétebb árnyalatú; Forrás: saját fotó 

A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

A társasházi törvény1 szerint a 

1. § (2) Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a 

tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épület-berendezés és vagyontárgy ak-

kor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló lakáson vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiségen belül van. 

Az épület külső falai és külső oldali nyílászárói így osztatlan közös tulajdont képeznek, afö-

lött csak egy tulajdonos nem rendelkezhet, így bármilyen szintű javítás legalább a társas-

ház egyetértésével szükséges, hogy történjen. 

A többi lakó támogatásának megszerzésén túl az adott beavatkozás engedélyezési sza-

bályait is tisztázni kell. Ebben nyújthat nagy segítséget egy építész, aki segít eligazodni az 

engedélyezés folyamatában. Fontos, hogy az adott épület védett épület-e, vagy sem, 

a kettő különbségéről két kormányrendelet2,3 határozza meg a szabályokat. 

                                                      

1 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 
2 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos sza-

bályokról 
3 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzések-

ről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
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A színezés vagy felületképzés megváltoztatása csak műemlék esetén engedélyköteles. 

Ennek a jogszabálynak a szigorítása segítségül szolgálhat a magasabb minőségű város-

kép elérésében. 

Minden más, a homlokzatot, így nyílászárót vagy a falszerkezetet érintő munka minden 

esetben igényli az építési hatósággal való egyeztetést: az adott munka kezelhető lehet 

a hatóság felé történő bejelentéssel; építési engedély, műemlék esetén örökségvédelmi 

engedély szükséges; de a helyi szabályok szerint szükség lehet településképi véleményre 

is. Fontos kiemelni, hogy homlokzat megváltoztatásához ugyan kell engedély, de a hazai 

jogszabályi környezet és annak értelmezése sok esetben ellentmondásos, így különös ala-

possággal szükséges az érintett szereplők (hatóságok, társasház, egyéni tulajdonosok) 

bevonásával egyeztetni. Ebben a folyamatban sok esetben az építész az, aki kellően 

átlátja a helyzetet és így megfelelő megoldásokkal tud segíteni a cél elérésében. 

SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA (JOBB LEVEGŐ) – JAVASLATOK 

ÉPÜLETSZINTŰ BEAVATKOZÁSOK 

A régi épületekben a kürtőhatás érvényesült, az épületek gravitációs szellőzéssel átszel-

lőztethetők voltak. Az ablakok, kapuk, pincei bevilágító ablakok, felülvilágítók közvetíté-

sével az épület friss levegő utánpótlása biztosított volt.  

A mai korban is ugyanaz a cél: a sűrű beépítésű, többszintes, kedvezőtlen udvarméretű 

és légtérarányú lakóépület esetén ne legyen levegőtlen a belső udvar, és legyenek 

egészségesebb, jobb életminőségű lakások. A természetes szellőzés jelentőségét hang-

súlyozzuk: az éjszakai átszellőztetést, a minél több friss levegő lakásba jutását és a hűtés 

érdekében az udvari zöldfelület növelését. A légudvarok/légaknák alsó levegő beveze-

tése továbbra is biztosítandó és előírás szerint kötelező is. 

A vizes pincék természetes szellőztetését – a már meglévő pincei szellőzőnyílásokon, ab-

lakokon keresztül és a belső udvar felől telepítendő angolaknákon át javasoljuk kialakí-

tani.  Lényeges a meglévő légudvarok szerepe a gravitációs szellőzésben, valamint a 

lépcsőház (közlekedők) átszellőztetése is javít a kürtőhatás érvényesülésében.  A hűtés a 

nyitott kapun át az udvar gravitációs átszellőzésével történik. A pince a homlokzati felület 

lehűtő helyiségeként, a padlás pedig hő-védő puffer zónaként átszellőztetett tetőként 

funkcionál. 

 

 

 

 

Régi jól bevált módszer, gravitációs szellőzés, hűtés az udvaron át; Forrás: Terézvárosi Főépítészi és 

Településfejlesztési Iroda, Matus István főépítész, Bagi Borbála 
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Építészeti alapkiindulás: a megfelelő hőtároló tömegű, éjszaka átszellőztetett, árnyékolt 

ablakú lakásban, épületben nincs szükség klímára (helyette ajánlott a növényültetés, be-

futtatott tűzfal/belső homlokzat).  

Amennyiben mégis igény a klíma, abban az esetben az örökségvédelmi, értékmegőrzési 

szempontból zavaró kültéri klímaegység megjelenésének, elrejtésének építészeti megol-

dásait külön adatlapon részletezzük (épület_B02). A felújítások, átalakítások során a kültéri 

egységek megszüntetésével a kültéri egység nélküli klímaberendezés javasolt. 

BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA (TÖBB FÉNY) – JAVASLATOK 

ÉPÜLETSZINTŰ BEAVATKOZÁSOK 

A magas falakkal, függőfolyosóval körülfogott, szűk zártudvaros historikus épületek több-

ségébe szinte alig süt be a nap. A lakóházak legnagyobb hátránya, hogy nem megfelelő 

az átszellőzése és a tömbbelsőben kevés a fény. A felújítás alapkoncepciója a belsőud-

var átalakítása. A fény gyógyít, életet ad és egyidejűleg a téralakítás lényegi eszköze is. 

A szűk, sötét udvaros házban a lakók egészségét és közérzetét javító beavatkozás: a be-

napozás növelése, a minél több természetes fény bevezetése az udvarba, illetve a laká-

sokba. 

  

Loftlakás átriuma, felülről áramló természetes fénnyel bevilágított lakás; Fotók:: Fónagy Dóra   

A megvilágítás javítása történhet világos színű falfestéssel, üvegezett ajtók alkalmazásá-

val valamint üvegfelület növelésével (pl. pincehelyiségek természetes bevilágítását se-

gítő aknával és a szuterénekben a padlóig lemélyített udvari nyílászárók kiépítésével le-

het megsokszorozni).  

Energiahatékonyságot növelő lehetőség a kedvező tájolású üvegfelületek szoláris nyere-

ség érdekében történő kialakítása. A déli tájolású padlásterekben üvegezett naptér ki-

alakítása ajánlható, mely a külső és a belső tér között – csökkentve a téli hőveszteséget 

– puffer zónát hoz létre. Az udvari, jó tájolású homlokzat megfelelő helyein, tűzfalszaka-

szain kortárs építészeti eszközzel megfogalmazott télikert, napcsapda is megjelenhet. 

A keretes beépítésű szűk udvarok természetes bevilágításának javítása fényvisszaverő fe-

lületekkel, tükrökkel irányított napfénnyel is korrigálható. Az épület udvarában, tetőfedé-

sén tükrök segítik a napfény bejutását a sötét, zárt helyekre. A tetőre a napjárásra rea-

gáló (pl. a nap mozgását kísérő ún. Heliostat, fix és normál tükörből álló) tükörrendszer 
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telepíthető. A fényvisszaverő felületekkel elhelyezése is csak átgondoltan történhet, cél-

szerű itt is a Vezértervet követve elhelyezni a tükörelemeket.  

ZÖLDFELÜLET NÖVELÉSE (TÖBB ZÖLD) – JAVASLATOK 

TÁJÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK 

Az udvarok megfelelő, kreatív használata jelentős mértékben hozzájárulhat a ház belső 

életterének minőségéhez, a lakók közérzetéhez. A belső udvart elsősorban a mérete, a 

benapozottsága, a használat mértéke és annak típusa alapján kell kialakítani. Az udvart 

a lakók nem csak a földszintről, hanem a felsőbb emeletekről is látják, ezért az alaprajzi 

kialakítás, a tervszerű megjelenés igen fontos. Az udvarok esztétikai kialakítására a miatt 

is érdemes figyelmet fordítani, mert ez ugyanúgy része a ház közös tereinek, mint a hom-

lokzat, vagy a lépcsőház, ezért az igényes kialakítás a tulajdon értékét is növeli.  

              

Rajk szakkollégium belső udvara; Forrás: Lépték Tájépítész iroda Kicsi, elegáns belső udvar; Forrás: 

inspirerend-wonen.be 

 

Kis udvarok esetében a használattal szemben a látvány-érték erősebb, míg nagyobb 

udvarok esetében a különböző funkciók megjelenése, az udvar tartalommal való meg-

töltése válik fontos szemponttá. Sötétebb, szűk belső udvarok esetében, ha növények 

elhelyezésére nem, vagy csak nagyon korlátozottan van lehetőség, akkor érdemes egy 

szép burkolati struktúrát kialakítani. Ezt kiegészítheti egy-egy dézsás növény, kisméretű 

növénykazetta, esetleg egy bokorfa, illetve a falra, vagy támrendszerre felfuttatott kú-

szónövények. Nagyobb udvarok esetében mindenképpen célszerű a funkcionális bur-

kolt felületek mellett összefüggő zöldfelületeket is kialakítani, melyek már a mikroklímát is 

befolyásolni tudják. 

Nagyobb udvarok esetében az udvarok társadalmi-szociális szempontból is fontossá vál-

nak: az udvar egy közösségi tér, ahol alkalom nyílik a beszélgetésre, a találkozásra, a 

gyerekek játszani tudnak, kertészkedni lehet, közös eseményeket lehet szervezni.  

A külső megjelenésen túl az udvarok felújítása energetikai szempontból is jelentős több-

letet ad a ház értékéhez. A zöldfelületek a burkolt felülettel szemben nyáron kevésbé 

http://inspirerend-wonen.be/
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melegszenek fel. Ez köszönhető egyrészt a talajba szivárgó csapadékvíznek, mely párol-

gással a mélyebb rétegekből a felszín felé jutva hűtő hatást fejt ki, másrészt a növények 

árnyékoló hatásának, ami által a talaj eleve kevésbé melegszik fel. A növények a páro-

logtatás által javítják az udvar mikroklímáját, egyúttal megkötik a szálló port, éjjel oxigént 

termelnek. A lombtömeg struktúrája által csökken az udvar visszhangossága, a fák mér-

séklik a lakások közti átláthatóságot. A burkolt felületek kialakításánál érdemes kiselemes 

burkolatot választani. A burkolat fugáiba beszivárgó víz szintén javítja a talaj vízháztartá-

sát, vele együtt az udvar mikroklímáját. A felfuttatott kúszónövények árnyékolnak így 

csökkentik a falfelületek fölmelegedését. Mindezen hatások együttesen egy-egy ház ud-

varának klímájára, az azt használók közérzetére jelentős pozitív hatást tudnak kifejteni. 

Ugyanakkor több ház együttese, melyeknek számottevő talajszinti, vagy vertikális zöldfe-

lülete van, képes a városi ökoszisztéma gazdagítására, akár a városrész klímájának befo-

lyásolására: csökkentik a városi „hősziget” jelenséget, a csapadékcsatornák terheltségét, 

a szálló por mennyiségét és oxigént termelnek.  

A belvárosi bérházak belső udvara, mint a ház központi tere sokszor alulbecsült, pedig 

használatuk, látvány-értékük, energetikai és klímajavító hatásuk jelentős pozitív értékkel 

járulhat hozzá a lakók közérzetéhez és a ház értékéhez.  

ALULHASZNOSÍTOTT TEREK HASZNOSÍTÁSA – JAVASLATOK 

ÉPÜLETSZINTŰ BEAVATKOZÁSOK 

Az eltérő épülettípusok lehetőséget nyújtanak különböző módszerek, elképzelések men-

tén felvázolt fejlesztések modellezésére.  

Az építészeti beavatkozás hangsúlyosan a megújítás-hasznosítás problémakörben van 

jelen. Az elemzés arra a következtetésre jutott, hogy nem csupán a ház legalsó (pince) 

és legfelső (tető) szintje alulhasznosított, hanem szinte az épület egésze. Téri gazdagság, 

inspirációk jellemzik a vizsgált lakóházakat, miközben az ott lakók nincsenek tisztában 

vele, hogy milyen kincs van a birtokukban, hogy törődéssel, odafigyeléssel milyen lehe-

tőséggel gazdálkodhatnának.   

Az általában előnyben részesített új építésű lakások, lakóépületek a legtöbb esetben 

csak az alapvető funkcionális igényeket elégítik ki, ezzel szemben a vizsgált régi épüle-

teknél említett tartalékok a hagyományos kategóriákhoz, értékekhez képest többletle-

hetőségeket teremtenek. A historizáló épületek számos kiaknázatlan potenciált rejtenek 

magukban: meglévő infrastruktúrát, használaton kívüli pincetereket (épület_E01-02), föld-

szinti helyiségeket (épület_E03), tűzfalakat, udvari szárnyon emeletráépítési lehetőséget 

(épület_E06), és üres, sok esetben nem hasznosított padlástereket (épület_E07-08), udva-

rokat (épület_E05), közlekedő tereket (épület_E04). Az alulhasznosított területek adaptív 

újrahasznosítása a kihasználatlan helyek sokszínű működési lehetőségeit tárják fel. 
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Kortárs pincehasznosítás mintapéldája, Lónyai utca 

Padlástérből kialakított modern lakás látszó tetőszerkezettel; Forrás: www.foorni.pl 

Alapvetően két irányból vizsgáltuk a hasznosítás módját: a téralakítás és az új tartalom, 

új funkció oldaláról. A téralakítás az egyszerű térsorolásoson át az invenciózusabb verti-

kális térösszenyitási alternatívákat is feltárja. Az adaptív újrafelhasználás a meglévő adott-

ságból építkezik, ahhoz igazodik (pl. speciális klímához igazodó használati mód javasla-

tok: a pincében csíráztatás, gombatermesztés, só-pince, pinceborozó; padláson aszalás, 

szárítás, növényteleltetés, tárolás). 

HISTORIZÁLÓ LAKÓÉPÜLETEK AKADÁLYMENTESÍTÉSI LEHETŐSÉGEINEK VIZS-

GÁLATA  

BEVEZETÉS – AZ AKADÁLYMENTESSÉG ELMÉLETE 

Az akadálymentes környezetkialakítás szemlélete, az egyetemes tervezés DFA (Design for 

All) eszméje elsősorban egy preventív gondolkodásmód, tehát a tervezési folyamatnak 

már az elején figyelembe veszi a különböző képességű használók eltérő igényeit. Ez a 

„befogadó tervezés” szellemisége az ötvenes-évek skandináv funkcionalizmusában és a 

hatvanas évek ergonómiai szemléletében gyökerezik, mely során kifejezetten demokra-

tikus megközelítéssel áll a tervezési feladathoz, és a tervezést megelőző kutatási fázisban 

igyekszik minél szélesebb kör számára tervezni. 

Miként alakul egy dinamikusan fejlődő és átalakuló város lakói, használói által támasztott 

ez irányú igényeinek felmérése és igényeihez való átalakításának tervezése? 

A meglévő városi épületállománynál – mely e kutatásunk tárgya – ez a szemlélet marad 

az irányadó, így az épített környezet akadálymentes megvalósítása, mint utólagos terve-

zési feladat jelenik meg, hogy e meglévő, épített környezet ma is kényelmes, biztonságos 

és önálló használata minden mai ember számára biztosított legyen. Az akadálymentesí-

tés valójában nemcsak a hátrányos helyzetű vagy speciális igényűeket szolgálja, hanem 

mindenki számára többlet kényelmi lehetőséget ajánlhat. 

E fejezetben taglaltak arra hivatottak, hogy a tervezők a fentiek szerint biztosítsák az elő-

írás szerinti követelményeinek megvalósítását. 

I. Az épületkialakítás alaprajzi rendszereinek jellemzői, épület megközelítés és az utcai 

bejáratok akadálymentesítéssel összefüggő problémái, áttekintés 

http://www.foorni.pl/
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Alaprajzi rendszerek különbözősége a vizsgált időszakban épült lakóépületeknél; Forrás: Bp. Szent István 

körúti és Andrássy úti lakóépületek jellemző tér,- és szerkezeti rendszerei 

Az 1873 -1914 között épült házak többsége három-négyemeletes körfolyosós bérház. A 

lakóházak között alapvetően két típust különböztethetünk meg: a bérház kizárólag ki-

adott lakásokat tartalmaz, a bérpalota viszont a módos építtető saját lakását is magába 

foglalja, mely legtöbbször önálló lépcsőházzal rendelkezik, és szinte mindig az első eme-

leten. Az első használati szint a magasföldszint, mely alatt általában az utcafronton pince 

helyezkedik el. 

Ezek a historizáló lakóépületek belvárosi jelenlétük miatt sokszor engedik be falaik közé a 

közösségi élet funkcióit, így azok tereinek, a „közszolgáltatást” is befogadva, akadály-

mentes megközelítése és használata is elvárássá válik. A városi élet fejlődése a városépí-

tészet szövetének átalakulásához, tehát annak meglévő „sejtjeinek” funkció-módosulá-

sához vezet. 

A földszinti helyiségek egyedi – üzletek, kisebb vállalkozások számára való – hasznosítása 

során azok akadálymentes megközelíthetőségének problémáival találkozunk. Ez a pár 

lépcsőnyi szintkülönbség okozta probléma áthidalására és a helyiségek akadálymentes 

megközelítésének, használatának megoldására több műszaki lehetőség is kínálkozik. 

Gyakori kérdés, hogy az épületek kedvező belvárosi elhelyezkedése miatt azokba külön-

böző közhivatalokat - pl. Postahivatalokat – telepítenek, tekintet nélkül arra, hogy a szol-

gáltatás megközelítése akadálymentesen biztosítható-e vagy sem. Konkrét példák van-

nak az ilyen telepítésű hivatalok miatti járdaemelési és bonyolult közmű-áthelyezési mun-

kálatok szükségességére, melyek elkerülhetők lettek volna előzetes egyeztetések útján, 

tehát a döntés előtti koordinálásra e témában az illetékes hatóságok oldaláról is szükség 

van. 

Az általában fő közlekedési útvonalon elhelyezkedő historizáló épületbe telepített közös-

ségi funkciók – pl. bankok – óhatatlanul vonzzák funkciójából eredően a parkolási igé-

nyeket. A gépjármű parkolókat természetesen csak az épületen kívül lehet elhelyezni, az 

akadálymentes parkolók közterületen való felfestésével – természetesen a hatóságnak 

való bejelentéssel és jóváhagyásával. Sok esetben azonban a belvárosi utcákon, főleg 

a szűk mellékutcákban erre nincs lehetőség. Ezáltal az akadálymentesség megoldása is 

csorbul. Az akadálymentesség megoldása azonban nem csupán a mozgásukban gátol-

tak kiszolgálására korlátozódik, hanem idetartoznak a vakok, a nagyot hallók is. 
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Budapest, VI. Andrássy út 24. alatt működő üzletsor minden bejárata előlépcsővel közelíthető meg; 

Forrás: www.louisvuitton.com 

  

Járdaemelés: Budapest, Várkert bazár műhelyeinek szintbeli megközelítéséhez;  Forrás: KÖZTI Zrt.terve, 

szerző akadálymentesítés ellenőri részvétellel; Utólagosan kialakított kültéri rámpa, meglévő előlépcső 

akadálymentesítésére; Forrás: www.akadalymentesseg.hu 

II. Kapualjak, belső udvarok, épületen belüli közlekedés jellemzői, problémafeltárás, át-

tekintés 

Általában az épületek alatt alagsor, ill. pince húzódik, így a földszinti terekhez kb. 1 m 

szintkülönbséget áthidaló előlépcsőkön lehet feljutni, vagy ez a szintkülönbség már a ka-

pualjban jelentkezik. A kapualjak kialakítása általában kétfélék: az egyik a kocsi áthajtós, 

illetve a nem áthajtós kialakítású megoldás. A különbségek miatt következik az épület 

utca felőli megközelítésének lehetősége is, hiszen az áthajtós kialakításnál az utcai meg-

közelítés akadálymentes, viszont az udvarról való megközelítés már tervezést igényel. A 

nem áthajtós kapualj által feltárt épületek vonatkozásában a lehetőségek csak az elő-

lépcsők akadálymentesítése vonatkozásában, valamint a földszinti helyiségek hasznosí-

tásának lehetőségének átgondolásában rejlenek, melyek mindig gazdasági megfonto-

lások döntéseként realizálandók. 

Az akadálymentes megközelítés biztosítása egyrészt a lakóházban lévő – akadálymen-

tesen is megközelíthető és használható igényű – lakásoknál, valamint az udvari megkö-

zelítésű, földszinten elhelyezkedő üzletek, közösségi terek elérhetőségének biztosítása 

esetében jelent ez irányú tervezési feladatot. 
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Bp. VII. Erzsébetváros, Peterdi utca és V. Lánchíd palota; Forrás: mierzsebetvarosunk.blog.hu; Forrás: 

www.kovacsbau.hu 

Belső udvaroknál ott lehet könnyen akadálymentesíteni, ahol a kapualj eredetileg a lo-

vas kocsik behajtója volt. Ettől eltérő esetben az udvarszint és a hasznosított helyiségek 

padlóvonala közti különbséget kell áthidalni, melyet utólag épített rámpával lehet meg-

oldani. Célszerű – amennyiben van lehetőség – az utólagos építést a belső udvar kert-

építésével együtt kezelni, hiszen a rámpa így illeszkedhet a kert kialakításába, nem utó-

lagosan applikált, elemként jelenik meg. Többször előfordul, hogy az udvaron gépkocsi 

beálló is található, ilyenkor azok közül egy nagyobb méretű parkolót (3,60/5,50 m) moz-

gásukban korlátozottak részére szükséges kijelölni.  

  

Korlátlift előlépcsőnél; Utólagos beépítésű, függőfolyosóra érkező személyfelvonó; Forrás: 

www.akadalymentes-kornyezet.hu; www.akadalymentesites-lift.hu 

Az előlépcsőknél az ún. korlát, vagy lépcsőliftek jelentik a megoldást. Azok telepítésénél 

fontos tudni, hogy a lifttelepítés hatósági engedélyhez kötött, melynek engedélyét álta-

lában a telepítő szerzi meg. A korlátlifteket a különböző fellépési magasságú lépcsők 

egyik oldalán, mindig egyedileg kell megtervezni. Fontos paraméter, hogy a korlátlift 

előtt min. 0,90/1,20 m szabad helyet kell biztosítani, valamint a ráközlekedéshez a kerek-

esszék 1,50 m sugarú kör területét szabadon hagyni. A lépcső tetején az érkezésnél szin-

tén ezekkel a helyigényekkel kell számolni. 

Ugyanez a helyzet a függőleges közlekedést kiegészítő, utólag telepített (min. területe: 

1,10/1,40 m) személyfelvonóknál is.  

  

http://www.akadalymentes-kornyezet.hu/
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III. Az akadálymentes épülethasználat műszaki megoldási lehetőségeinek áttekintése 

Az utca felöli épület-megközelítés problémái, külső parkolók kérdése már az épületen 

kívül is akadálymentesítési gondokat jelentenek, ezek megoldása viszont elengedhetet-

len. A belvárosi környezetben szinte megoldhatatlan egy földszinten működő, mindenki 

számára hozzáférhető szolgáltatáshoz akadálymentes parkolót rendelni. De minden 

helyszín egyedi, a tervező kötelessége a körzet adottságainak ismeretében a bejáratok-

tól 50 m-re egy akadálymentes parkoló kijelölését megadni. Az utca, járda és közút ke-

zelőinek és tulajdonviszonyainak kiderítése, az engedélyt adó, illetékes hatóság megta-

lálása többnyire időigényes tervezői feladat.  

Az épület bejárati probléma is mindig egyedi megoldást igényel. Olyan helyeken, ahol 

a gyalogosforgalom járdája már tovább nem szűkíthető rámpával és a mozgáskorláto-

zottak részére a bejutást biztosítani kell, a csengős bejelzés megoldása javasolható. A 

bejelzést követően az üzlet személyzete segítségével, például mobil, szétnyitható vagy 

feltekerhető rámpa alkalmazásával oldható meg a bejutás. Ezen feltételek meglétéről 

információs táblát kell kihelyezni.  

  

Csengős bejelzéses megoldás; Szétnyitható rámpás, mobil megoldás; Forrás: www.gyogyaszati.hu 

A bejárati kapuzat problémái 

A kapuzatok problémaköre is többrétű, így azok akadálymentes közlekedésnek megfe-

lelő átalakítására is különböző megoldások állnak rendelkezésre. Az egyik típusú gond, 

hogy a főkapu egyik szárnyán sincs meg a 90 cm, OTÉK által előírt szabad nyílásméret. 

Ilyen esetben a tervező motoros nyitást, mozgás-érzékelővel ellátott, vagy távirányítással 

ellátott érzékelős, illetve kézi bejelzést és személyzeti nyitást tud előírni, hogy mindkét 

szárny által szabaddá tegyék az átközlekedést.  

A másik típus hiba, amikor csak egyszárnyú főbejárati kapu van, ilyen esetben is csak az 

előbbi megoldás jöhet szóba, bár általában az eredeti építészeti kialakításban a főkapu 

biztosítja a szabad 90 cm-t a kapuszárny nyitásakor. A harmadik kialakítási típus – mely a 

legszerencsésebb adottság – amikor a kapuzat lehetőséget ad személyi és autós külön 

bejáratra. Itt mindig van lehetőség – az eddigi épületállományi felmérés szerint – a kívánt 

követelménybeli szabad 90 cm áthaladási szélességet biztosítani egy kapuszárnyon be-

lül. Az alábbi képek a felsoroltakat ábrázolják sorrendben: 
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A különböző bejárati főkapuk– kialakításuktól függően – eltérő akadálymentesítési átalakítási 

megoldást követelnek; az épületben elhelyezett funkciót (lakóépület, vagy az épületbe illeszthető 

közfunkció) is tekintetbe kell venni; Forrás: hu.wikipedia.org; kep-ter.blogspot.com 

 

 

Akadálymentesítés ezen a kapun nem lehetséges, (eredetileg időszakosan kinyithatóak, alul-felül 

riglizett szárnyak voltak); Forrás: kep-ter.blogspot.com 

Udvari parkolók: az akadálymentes parkolókat nagyobb mérettel, parkoló táblával, fel-

festéssel és megfelelő megvilágítással kell ellátni. Célszerűen ezeket a függőleges közle-

kedési maghoz minél közelebb kell elhelyezni. (Megjegyzendő, hogy a belső udvari par-

kolás nem támogatott, a fentiek a már kialakult helyzetre vonatkoznak.) 

Rámpák: a rámpát (max. 5 %-os meredekségű, 1,20-1,50 m széles) egy vagy két oldalról 

két magasságban elhelyezett korlát kell kísérje (M: 95 és 70 cm). A korlát kapaszkodója 

kialakításánál a kézfelemelés nélküli végigfuttatása is követelmény. A korlátkialakítást ter-

mészetesen térdfalak, kertépítészeti elemekkel is össze lehet kombinálni, így esztétikusabb 

a tereptárgy a műemléki környezetben. A rámpák a babakocsival közlekedők, valamint 

az idősek közlekedését is segítik. 
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Akadálymentesen használható rámpa kialakításának helyigénye 

 

 

 

A belső kertek igényes kialakításával, a burkolatok helyes megválasztásával szinte elrejthetjük a 

rámpákat, apróbb lejtőket; Forrás: kertalom.szabokertepito.hu 

Belső udvar felőli megközelítés esetén – amikor emelt szinten vannak a földszinti bejáratok 

– érdemes lehet a terepszint megváltoztatásával, kertészeti elemekkel is a szintkülönbsé-

get csökkenteni (minimális, 10 cm-es szintemeléssel 2,00 m hosszú, 5 %-os rámpaépítést 

válthatunk ki). Amennyiben a belső udvar burkolata védendő, értékes, vagy egyszerűen 

kedvelik az ott lakók, akkor kompromisszumra kell törekedni. Így szóba jöhet a meglévő 

burkolatra illesztett, szerelt jellegű rámpától a burkolat elemeinek felhasználásával új geo-

metriájú udvar építése is - de minden esetben tulajdonosi, társasházi és hatósági egyez-

tetések során kialakított megoldásnak megfelelően. 

Míg a korlátliftek lépcsőhöz kötöttek, a személyemelők lépcsőtől függetlenül is telepíthe-

tők, kezelésük egyszerű. A kapualjban meglévő lépcsőt kísérő korlátot általában át kell 
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építeni, mivel a lift tartószerkezetét a ferde mozgás miatt csak itt lehet rögzíteni. Fontos, 

hogy a lépcső másik oldalán a normál korlát pótlásra kerüljön. 

Emelőlapokat (min.:0,90/1,20 m) 1,50 m-nél kisebb szintkülönbség áthidalására célszerű 

alkalmazni, ennél nagyobb esetén már lift kialakítás ajánlott.  

                                 

Személyemelő és korlátlift telepítése; Személyemelő rozsdamentes kialakításban; Forrás: 

www.mozgasserült-lift.hu 

 

A személyemelők telepítésénél is figyelembe kell venni az indulási szinten és az érkezésin 

az 1,50/1,50 m szabad helyigényt. A korlátliftek esetén az induló szinten számolni kell a 

korlátlift kinyitott méretével, mely a helyigényen felüli méretezést jelent. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy amennyiben emelő kerül beépítésre, annak karbantartása elkerülhetetlen 

az üzembiztonság folyamatos biztosításának igénye miatt. 

Liftek és előtereik 

Az épületek függőleges akadálymentes közlekedése személylifttel oldható meg, mely-

nek utólagosan tervezett helye mindig az épület kialakításának függvénye. A lépcsőházi 

orsótérbe való elhelyezés nem célszerű, mert csupán a gondosan megtervezett és költ-

ségigényes üveglift  nem teszi tönkre a teret. 

A telepítendő személyfelvonó a függőfolyosóra történő nyitással, lépcsőházi megközelí-

téssel, az udvarba illesztéssel megváltoztathatja az eddig megszokott és működő szellő-

zési, napozási, akusztikai viszonyokat is. A vizsgált épületekbe utólag telepített liftek a fen-

tiekből láthatóan mindig egy meglévő téri helyzet megváltozásával járnak, így ezekből 

és pusztán méretükből, bekerülési- és fenntartási költségigényükből fakadóan nagyon 

alapos előkészítést, egyeztetést és tervezést igényelnek. A lift helyének kijelölésénél fontos 

szempont, hogy a függőfolyosókon a helyigény (az 1,50 m fordulási sugárhoz) biztosítva 

legyen, vagy a lift előtt hozzáépítéssel kell biztosítani a kívánt helyet.  

A lift idegen forma megjelenésével is együtt jár, ezért ajtajának, esetleges aknájának 

kialakítása különös körültekintéssel kialakított, környezethez illő egyedi szerkezeteket igé-

nyel. 
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Lépcsőházból a függőfolyosóra vezető kétszárnyú, műemlékileg védett ajtó; Forrás: 

lasdbudapestet.blogspot.com; Utólagosan telepített lift (esztétikailag nem követendő példa); Forrás:  

www.attikart.hu;A kültérbe telepített lift esztétikai minősége eltér a környezet kialakításának 

igényességétől; Forrás: Nyír-Lift www.tablazat.hu 

Bejárati küszöb-áthidalások akadálymentes megoldása 

Az előzőekben tárgyalt épület-megközelítésen kívül az épület belső vízszintes és függőle-

ges közlekedésében és magának a lakásnak/közösségi térnek a belső használatban is 

jelentkeznek a különböző helyigények és egyéb követelmények. 

A lakásbejáratok valamint a belső terek, szobák-terek ajtói is legtöbbször magas küszöb-

bel rendelkeznek. Előírás szerint 2 cm küszöbmagasság még megengedett, mivel ezek 

leküzdése még nem képez akadályt. Ennél nagyobb szintkülönbség esetén a küszöbök 

eltávolítása javasolt, helyette alacsony lejtett küszöb építése javasolt, mely 18 cm-ig 8%-

os lejtésű is lehet. Amennyiben mégis küszöb kialakítás az elvárás, javasolt a süllyesztett 

burkolatváltó profil beépítése, illetve az általában parkettázott terekben a legömbölyí-

tett felállású küszöb beépítése. 

IV. További akadálymentesítési igények (lakó-, és az épületekben megjelenő közösségi 

funkciók tekintetében); jogszabályi követelmények áttekintése 

A vizsgált épületek általában lakásokat tartalmaznak, de a városi élet fejlődése során a 

földszintek üzleteknek, hivataloknak és egyéb közszolgáltatásoknak is helyet adnak.  

Az akadálymentes épülethasználat és szolgáltatás olyan speciális, nemcsak a mozgásuk-

ban, hanem érzékelésükben korlátozottak (látás- és hallássérültek) is részéről megjelenő 

igényeket támaszt, melyek műszaki megoldására egyre több lehetőség nyílik, tekintettel 

arra, hogy az igény piacot teremtett az alkalmazandó eszközök és az anyagok forgal-

mazásában (pl. korlátliftek, indukciós hurkok hallássérülteknek, akadálymentes vizes be-

rendezések). 

Akadálymentes lakáshasználat tervezésekor, azonfelül a közszolgáltatás tereinek elhelye-

zésekor – azok megközelítési igényén kívül – belső átépítésre is szükség lehet, amelyet az 

akadálymentesítés kérdésének megválaszolásán túl többek között a kiürítés problémája 

is indokolhat.  

A vizesblokkok alaprajzi elhelyezésének és berendezésének igen szigorú méretbeli szabá-

lyai vannak azért, hogy egy mozgásában korlátozott számára az kényelmesen használ-

ható legyen. Lehet ez egy lakás fürdőszobája, vagy egy földszinti hivatal ügyfél WC-je, a 

helyiség megközelítése és térmérete csak az előírások betartásával lesz akadálymentes. 
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Általában javasolt teljesen új vizesblokk építése, mivel a meglévők átalakítása mindig 

csak kompromisszumok árán lehetséges. 

 

 
 

Akadálymentes vizesblokk minimális méretei és átalakított fürdő zuhannyal; Forrás: www.meosz.hu 

Abban az esetben, ha egyéb közszolgáltatás kerül a földszintre, annak működését vé-

giggondolva kell eldönteni az akadálymentesítés mértékét, mind a térigényben, mind 

pedig az infokommunikációt tekintve. A tervezőknek tehát komplex a feladatuk, mert a 

fentieken kívül gondolni kell – a szabad mozgást megengedő térigény ismeretében – a 

terek megfelelő és akadálymentes használatot elősegítő bútorozására is. 

A fizikai akadálymentesítés mellett az akadálymentesítést komplex módon kell megvaló-

sítani, azaz a térhasználat funkcióinak függvényében az ott folyó tevékenységek, szolgál-

tatások egyenlő esélyű hozzáférését is meg kell teremteni a többi fogyatékos csoport 

számára is.  Mindez az infokommunikációs akadálymentesítést jelenti, mely magába fog-

lalja a feliratok, egyezményes jelek, riasztás, kiürítés és menekítést, a biztonság megvaló-

sítását is. 

   

Az úgynevezett „térdszabad” kialakítású berendezési elemek, melyeket az akadálymentes lakásoknál, 

illetve éttermeknél, hivataloknál is szükséges alkalmazni; Forrás: www.homeinfo.hu 

Az épület funkcionalitása és a szolgáltatások szempontjából akkor beszélhetünk tehát 

teljeskörű akadálymentesítésről, ha az épület valamennyi közösségi funkciója, illetve az 

ott nyújtott valamennyi közszolgáltatás mindenki számára elérhető és igénybe vehető. 

Az utólagos átalakítások során a tervezőknek több új jogszabályi előírás segít a helyes 

kialakításban, emellett a fogyatékossággal élő személyeket segítő különböző szervezetek 
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is tervezési segédleteket jelentetnek meg, megoldást kínálva a terek mindenki által ön-

állóan használható megvalósítására. 

A döntéshozók, a tervezésben résztvevő, különböző szakterületek mérnökei (építészet, 

közlekedéstervezés, kertépítészet stb.), az engedélyező hatóságok (építésügy, közterület, 

közművek stb.), valamint a különböző fogyatékosságú személyek civil érdekképviseleti 

szervezetei közötti szoros együttműködés elengedhetetlen és alapvető feltétele az aka-

dálymentesítés mindenki számára megfelelő kialakításának. 

LAKÓKÖZÖSSÉG SZEREPE 

A gangos bérházak különleges, semmi máshoz nem hasonlítható atmoszférája, térszer-

vezése kihat a lakók életmódjára, kapcsolattartására, a ház közösségszervezésére.  

Alapvető, hogy a felújítási folyamat az ott lakókért történik, csak velük együtt, közösen 

képzelhető el, mely folyamatos egyeztetést, participatív tervezési metódust igényel. Lé-

nyeges az együttgondolkodás, a lakóközösség bekapcsolása a programalkotás és a 

megvalósítás folyamatába. A specifikus problémákra válaszolva, a részvételi tervezés-

ben közreműködők érdekeiket szem előtt tartó, a lakosok számára legkedvezőbb be-

avatkozásokat célszerű figyelembe venni. Fontos a közösségteremtő funkciók növelése, 

az összetartozást elősegítő terek létrehozása (pl. közösségépítő események, közösségi ét-

kezések, park, kert, zöldudvar megújítása stb.).  

A közösségi aspektus előtérbe helyezése, a helyi közösségi részvétel alapvető a felújítások 

igényfeltárásában, tervezésében és a megvalósításában. Egy konkrét épületnél a külön-

féle használat összehangolásával, a lakók összefogásával létrejövő átalakítás lehet sike-

res. A lakóközösség kooperációja a csoport ökologikus, környezettudatos szemléletválto-

zásához vezethet.  

           

Közösségépítő események; Gangszínház projekt; Forrás: 

www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Szinhaz_a_gangon_2; Budapest 100,  Forrás: 

www.lasdbudapestet.blogspot.hu/2014/04/budapest100-2014 

ÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSI JAVASLATOK, KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEGZÉSE 

Az egységes, jelenleg is jól működő és hasznosítható historizáló épületállomány értékes, 

jelentős, ezért értékvédelmükkel elengedhetetlen foglalkozni. Energetikai felújításuk a fel-

lelhető lehetőségek felismerésével, az eredeti karakterük minél nagyobb mértékű érték-

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Szinhaz_a_gangon_2
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megőrzésével javasolt. A történeti épületek energetikai minőséget javító, egységes szem-

léletű felújításánál lényeges, a közös, egymást kiegészítő igények megfogalmazása, a 

differenciált megközelítést és az optimumra való törekvés. 

A feladat e történeti „élhető és vonzó” városrész megvalósítása, értékmentése, érzékeny, 

körültekintő rehabilitációja, melynek során azokat a kisléptékű beavatkozásokat kell elő-

térbe helyezni, amelyek a mai kor követelményeit figyelembe véve a historikus épületek 

energetikai minőségét javítják. Azokat a módszereket, eszközöket szükséges megtalálni, 

amelyek a vizsgált terület energetikai megújítását, fenntartható fejlődését élénkítik, mo-

tiválják, egyensúlyt teremtenek a hagyomány és az  újítás között.  A történeti épületek 

adottságaira reflektáló, jelenleg kihasználatlan, előremutató lehetőségek is lényegesek.  

A historizáló épületek építészeti értékeit, gazdag architektúráját nem szabad feláldozni 

az energetikai felújítás oltárán.  A külső burok védendő, a történeti épületek díszes hom-

lokzata érték. A homlokzatot, a nyílászárók helyreállítását, a színek és felületek összehan-

golását nem lehet elemeire bontani, az újjászületésüket komplexen ajánlatos kezelni. Az 

átalakításhoz Felújítási Vezértervre és szakemberekre van szükség. Az építészeti beavat-

kozások célja az életfeltételek, a lakókörnyezet minőségi javítása, a lakások megújítása. 

Az energetikai felújítások során hangsúlyozottan szerepelnek a természetes módszereket, 

eszközöket preferáló javaslatok, mint például: a minél több zöldfelület kialakítása, a ter-

mészetes szellőzés, természetes bevilágítás javítása. 

A megfelelő hőtároló tömegű, éjszaka átszellőztetett, árnyékolt ablakú lakásban, épület-

ben nincs szükség klímára. A pince a homlokzati felület lehűtő helyiségeként, a padlás 

pedig hő-védő puffer zónaként, átszellőztetett tetőként funkcionál. 

A szűk, sötét udvaros házakban a minél több természetes fény bevezetése a feladat, 

melyet világos színű falfestéssel, az üvegezett ajtók megtartásával és a (pincei, végfali) 

üvegfelületek növelésével lehet elérni. Energiahatékonyságot növelő lehetőség a ked-

vező tájolású üvegfelületek, napcsapda és télikert (az alárendelt udvari traktusban) szo-

láris nyereség érdekében történő kialakítása. Az eredeti, meglévő kettős héjú ablakok 

megtartása, amelyeket mini klímahomlokzatoknak lehet tekinteni. A bevilágítás javítása 

fényvisszaverő felületekkel, tükrökkel irányított napfénnyel is megvalósítható. 

A bérházak belső udvara, mint a ház központi közösségi tere használatuk, látvány-érté-

kük, energetikai és klímajavító hatásuk jelentős pozitív értékkel járulhat hozzá a lakók köz-

érzetéhez. Az udvarok felújítása energetikai szempontból is fontos. A növények a páro-

logtatás által javítják az udvar mikroklímáját. A felfuttatott kúszónövények csökkentik a 

falfelületek fölmelegedését, csökkentik a városi „hősziget” jelenséget.  

A vizsgált lakóházakat téri gazdagság, alulhasznosított terek, kiaknázatlan lehetőségek 

jellemzik: pinceterek, földszinti helyiségek, padlásterek, udvarok, közlekedő terek. Az 

adaptív újrahasznosítási javaslatok a kihasználatlan helyek sokszínű működési lehetősé-

geit tárják fel. 

A felújítási folyamat csak a lakosság aktív részvételével, bevonásával képzelhető el. Fon-

tos a közösségteremtő, az összetartozást elősegítő terek létrehozása. A lakóközösség szá-

mára felállított programok az ökologikus, környezettudatos szemléletváltozáshoz vezet-

hetnek. 
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4.3.2.  ÉPÜLETSZERKEZETI LEHETŐSÉGEK 

Az 1873 – 1914 között épült, mai napig használható és intenzíven használt historikus buda-

pesti épületek a város életének gazdasági, társadalmi és esztétikai szempontból is meg-

határozó elemei. Több mint 100 éves korukból adódóan nyilvánvalóan nem elégítik ki 

minden szempontból a mai kor követelményeit, azonban az eltelt évtizedek alatt bebi-

zonyították, hogy építészeti és szerkezeti kialakításuk hosszú időn keresztül megfelelt és 

jelenleg is lehetőséget biztosít tervezett funkciójuk betöltésére.  

    

Fotó: google maps                                                             Fotó: Fülöp Zsuzsanna 

A szükséges felújítások, javítások elvégzése során mindig tekintettel kell lenni arra, hogy 

az épületek összetett rendszerként működnek és bármely tényező vagy elem módosí-

tása, megváltoztatása a teljes egészre kihat. Ez vonatkozik az építészeti és a szerkezeti 

beavatkozásokra egyaránt. Építészeti példaként említhető, hogy a helyiségek funkciójá-

nak átalakítása során esetenként a belső légállapot (hőmérséklet, páratartalom) vagy a 

hasznos terhek változása miatt a szerkezetek igénybevétele is módosul, a tűzvédelmi, 

akusztikai követelményeket is felül kell vizsgálni.  

Épületszerkezetek esetében az utólagos hőszigetelés beépítése befolyásolja a szerkeze-

ten belüli nedvességtartalom alakulását, hatással van az épület tűzvédelmi, akusztikai 

minőségére is. 

Leszögezhető tehát, hogy a historikus épületek eredményes, hosszú távon és energetika-

ilag is hatékony felújítása csak az előző fejezetben részletezett komplex szempontrend-

szer alkalmazásával valósítható meg.  

Vizsgált korszakunk több mint 100 éves épületei esetén fokozottan érvényes, hogy be kell 

tartani az egyes követelmények fontossági sorrendjét, azaz bármilyen felújítás elkészítése 

előtt meg kell fontolni az értékvédelmi szempontokat, meg kell győződni a szerkezetek 

tartószerkezeti biztonságáról, állékonyságáról, a tervezett intézkedés tűzvédelmet, élet-

védelmet (pl. belső tér levegőjének összetételét) befolyásoló hatásáról. Az energetikai 

követelmények csak a fentiek teljesítése után érvényesíthetők. 
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Az épületszerkezetekkel szemben támasztott követelmények rangsorolása: 

 Állékonyság, tartószerkezeti megfelelőség, 

 Tűzbiztonság, 

 Egészséges környezet (káros anyagok felhalmozódásának megakadályozása, 

száraz belső felületek), 

 Alacsony energiafelhasználás, kellemes hőérzeti komfort, 

 Zaj és rezgés elleni védelem. 

A fenti sorrend azt jelenti, hogy bármilyen felújítás során először az első három követel-

mény teljesítését kell ellenőrizni és csak utána vizsgálható a többi követelmény kielégí-

tése.  

    

Vizsgált tömbünk egyik neoreneszánsz épülete, melynek udvarát  utólagosan hőszigetelték. A 

hőszigetelések eltüntették a díszítéseket. A hőszigetés alá folyik a víz, majd a kőlábazatnál távozik.; 

Fotók: Fülöp Zsuzsanna 

A tartószerkezetek állagvédelme különösen fontos az utólagos hőszigetelő réteg beépí-

tése esetén, ahol a hőszigetelés eltakarja a tartószerkezeteket. Azok az esetleges, a hő-

szigetelés mögé jutó csapadék következtében, felgyorsuló állagromlása a későbbiek so-

rán nem látható, nem ellenőrizhető. Az eredeti tetőkinyúlások a plusz hőszigetelések szak-

szerű lefedésére nem voltak méretezve, azok védelmére a legtöbb esetben nem el-

égendőek. Járulékos költség lehet egy új tetőszerkezet és fedés kialakítása. 

Meglévő épületek határoló szerkezeteinek energetikai minősége javítható: 

 a határoló szerkezetek hőszigetelő képességének fokozásával,  

 a hőhidak mértékének csökkentésével, 

 az üvegezett szerkezetek hőszigetelő képességének javításával, 

 az üvegezett szerkezetek nyári hatékony árnyékolásával, 

 a filtráció ésszerű csökkentésével. 
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HISTORIKUS (1873–1914) ÉPÜLETEK TÖMÖR HATÁROLÓ SZERKEZETEINEK 

ENERGETIKAILAG HATÉKONY FELÚJÍTÁSA  

A határoló szerkezetek hőszigetelő képessége általában javítható a vastagság növelés-

ével, hőszigetelő rétegek beépítésével. Ez esetünkben nem járható út. 

A meglévő épületek energiafelhasználása jelentős mértékben csökkenthető a határoló 

szerkezetek hőszigetelő képességének javításával. Historikus épületek esetében ez szá-

mos építészeti, épületszerkezeti problémát vet fel, ezért inkább az energetikai minőséget 

javító egyéb lehetőségekre kell fordítani a figyelmet (helyiségek funkciója, használata, 

falszerkezet nedvességtartalmának csökkentése, filtráció szükséges, de nem túlzott mér-

tékének beállítása, nyílászárók energetikai feljavítása, épületgépészeti rendszerek korsze-

rűsítése). 

      

Historizáló épületek homlokzatának ereszkiképzése, Budapest, VII. ker. Szentkirályi u. 22.,  Metszet:  

BFL, Legfelső emelet, zárópárkány, erkélykialakítás, függőfolyosó külső oldali hőszigeteléssel; Forrás: 

Fülöp Zsuzsanna 

Vizsgált korszakunk historizáló és szecessziós stílusú épületeinek utcai és udvari homlokza-

tain formai és szerkezeti okokból nem valósítható meg a külső oldali hőszigetelés.  

Az utcai és az udvari homlokzatokon és a lakások nyitott lépcsőházával érintkező falain 

a hatékony és nem hőhidas külső oldali hőszigetelő réteggel szemben támasztott alap-

vető felületfolytonossági követelmény nem elégíthető ki többek között: 

 a csorbázatosan beépített kiugratott kő és tégla párkányelemek, rizalitok,  

 a lépcsőházi falazatba bekötött tömbkő „lebegő” lépcsőkarok,  

 a pince és a földszint feletti födémek boltozatai, boltozatos kiváltású ablakai,  

 a kávás beépítésű homlokzati nyílászárók,  

 a túlnyúló kötőgerendás és/vagy kőtagozatos kialakítású ereszképzés,  

 a teraszok, függőfolyosók és konzolok miatt. 

Szerkezeti tartófunkciójú elemként is bekötött díszek, párkánykövek, tartógerendák miatt 

a homlokzat hőhídmentessége és sík, leburkolható felülete nem biztosítható. 
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Ezekben az épületekben csak a tűzfalakon, a légudvarokban és a födémeken alkalmaz-

ható külső oldali hőszigetelés, a komplex méretezés szabályát figyelembe véve.  

Fokozott figyelmet kell fordítani a használhatóság, fenntarthatóság (helyigény), tűzbiz-

tonság, továbbá a hőszigetelés folytonosságának biztosítására. A fal tömör felületeinek 

utólagos külső oldali hőszigetelése csak olyan felületeken célszerű, ahol a nyílászárók cse-

réjével együtt lehet hatékony hőszigetelést beépíteni. Ezek a helyek csak a nagyobb lég-

udvarok, ahol elég hely van a kivitelezésre és a hőszigetelések nem csökkentik a minimális 

méret alá a légudvart, és az ablakok nem közvetlenül a sarokban vannak. 

További ilyen sík, ablakok nélküli felületek a csupasz tűzfalak és a vakolt saját udvarra 

néző végfalak, melyek általában vékonyabbak is, mint a vastag homlokzati falak. 

 

   

 

 

 

 

 

Fotók: Fülöp Zsuzsanna 

A szerkezetek hőszigetelő képességét jelentős mértékben csökkenti azok nedvességtart-

alma. Gyakran tapasztalható nedvesedés, salétromosodás. A felújítás során helyre kell 

állítani a főpárkányt és a földszint feletti és emeleti osztópárkányokat. A párkánylefedé-

sek és vízelvezető szerkezeteket megléte a legfontosabb állagvédelmi beavatkozás. Az 

udvarok vízelvezetése, lábazati kialakítása sok esetben nem megoldott. 

   

 

 

 

 

 

 

Hibás szerkezeti kialakítás; Vizes és erősen lehűlő lábazati felület; Hőhíddá váló kőlábazat a külső 

hőszigeteléssel ellátott udvarban; Fotók: Fülöp Zsuzsanna 

Biztosítani kell a csatlakozó felületek (belső udvar, erkély, terasz, folyosó) megfelelő vízel-

vezetését. A tetőszerkezetet és a lefedéseket is érintő kérdések megvizsgálandóak. 

A födémszerkezetek utólagos hőszigetelése a szerkezeti adottságoktól függően eseten-

ként megoldhatóak a teraszoknál és padlásfödémeknél. Például a teljes teraszfödém el-

bontása esetén az aljzatbeton rétege kialakítható könnyűbetonból a mellékelt példa 

szerint és így növelhető a födém hőszigetelő képessége. 
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Ábrák: Budapest, XI. ker. Szt. Gellért tér 4. BME CH épület déli teraszok felújítása 2010-2012. 

Épületszerkezeti tervező: Dr. Fülöp Zsuzsanna, munkatárs: Kuntner Ferenc, statikus tervező: Volszky 

Mariann, BME Építészmérnöki Kar; Fotók: Fülöp Zsuzsanna; 

CH épület részlete, felújított és eredeti állapot 
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A padlásfödémeken nem éghető 

anyagú (kőzet- vagy üveggyapot) utóla-

gos hőszigetelés helyezhető el járófelület 

kasírozással vagy megfelelő teherelosztó 

réteg közbeiktatásával kialakított burko-

lattal.  

 

 

 

 

Fotó: Fülöp Zsuzsanna 

A padlásfödémek szélein az eresz, ill. térdfal mentén az új hőszigetelés miatti hőhíd kö-

vetkeztében a tetőtér alatti lakás mennyezeti sarkaiban, a fafödémek felfekvésénél pá-

ralecsapódás keletkezhet. Ennek mértéke függ a szerkezeti adottságoktól (anyag, vas-

tagságok) és az alatta lévő belső tér használatától is. A páralecsapódás káros következ-

ményei csökkenthetők a padlástéri oldalon alacsony páradiffúziós ellenállású, nedves-

ségre nem érzékeny, esetleg párafelvevő képességű hőszigetelés alkalmazásával. Min-

den esetben méretezendő a hőszigetelő réteg vastagsága.  

Szükséges lenne a csapos fafödém felfekvési pontjainak időről-időre való átvizsgálása. 

Ennek érdekében a padlásfödém szélső 1-1,5 m széles sávján könnyen bontható hőszi-

getelés alkalmazása javasolt. A meglévő, hőszigetelő salakfeltöltés megtartása javasolt. 

BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉS  

A belső oldali hőszigetelés a vizsgálatok és elemzések alapján a szerkezeten belüli pára-

lecsapódás veszélyével jár. Megszűnteti a falak nagy hőtároló tömegéből adódó ked-

vező hatást és a belső sarkokban a fokozott hőhídhatás következtében az eredetinél ala-

csonyabb sarokponti hőmérsékletet eredményez, ami páralecsapódást és penészedést 

okozhat. Ez a kedvezőtlen helyzet csak a belső oldali hőszigetelés befordításával küsz-

öbölhető ki a homlokzathoz csatlakozó szerkezetek (födém és fal) mindkét oldalán.  

A hőszigetelés befordítása azonban jelentős bontási, helyreállítási munkát és költséget 

jelent. A reprezentatív belső terek esetében a beforduló felületeken megjelenő hőszige-

telések kedvezőtlen látványa karakterromboló. Stukkódíszes, párkányokkal keretezett, a 

mennyezetnél holkerekkel csatlakozó falaknál nem oldható meg a beforduló szigetelés 

a tagozatok és díszítések leverése vagy eltakarása nélkül. Ezért értékvédelmi szempont-

ból nem ajánlott ez a megoldás. A padlószerkezeteknél csak a rétegrend megbontásá-

val valósítható meg a hőszigetelés befordítása, amely általában parkettacserét von 

maga után. 

Értékvédelmi és esztétikai szempontból belső hőszigetelés csak a meglévő, és nagy érté-

ket képviselő falburkolatok, ablakok körüli tokborítások és bélletek megtartása mellett ja-

vasolható, helyettük nem. Ez maximum. 3-4 cm-es hőszigetelő rétegvastagságot jelent. 

Együttesen mérlegelendő a várt nyereség, ill. a beavatkozás káros hatása és járulékos 

költsége. 
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A lakások közötti 14 cm vastag elválasztó fal is hibaforrást eredményezhet, ha a két szom-

szédos lakás közül csak az egyik tulajdonosa kíván belső oldali hőszigetelést alkalmazni. 

A belső oldali hőszigetelés „behúzza” a hideget a nem hőszigetelt sarokpontba, ahol 

megnő a veszélye a páralecsapódásnak. 

  sarokpontban:11,5°C 

Hőmérséklet-eloszlási ábra: belűlről hőszigetelt és nem szigetelt lakások között: tűzfal, lépcsőházi fal, 

kapualj–lakás közötti 30 cm vastag fal  és 2 lakást elválasztó fél  tégla vastag fal csatlakozása; Forrás: 

Bakonyi Dániel 

További kutatás lenne szükséges az egyéni kezdeményezésre történő belső oldali hőszi-

getelések szerkezeti és épületfizikai hatásainak vizsgálatára: 

 Vizsgálandó lenne a födém-csatlakozásoknál kialakuló viszonyok: hőszigetelt és 

nem hőszigetelt pl. I. emeleti lakások és vizes földszinti lakások között.  

 Vizsgálandóak továbbá a hőhídhatások következményei korszakunk közbenső 

szinti fafödémes lakóépületei esetében is.  

Hazánkban az éves 40 db fagyciklus is gondot jelenthet, mert a belső oldali 4-8 cm vastag 

falszigetelések mellett a falazat maga is átfagy. Mivel a belső oldali hőszigetelések kö-

vetkeztében az egész faltest hidegebb lesz, a vizes falak, vizes lábazatok esetében a ki-

fagyások veszélye fennáll. Kérdéses, hogy vizsgált korszakunk városi szövetében a külső 

oldal felől vízszigeteléssel el nem látható pincefalak fölötti földszinti falak utólagos vízszi-

getelése milyen tartósan és egyáltalán megoldható-e, illetve olyan szárazzá tehetőek-e 

a falak, hogy állagvédelmi problémák nélkül alkalmazhatóak legyenek a belső oldali hő-

szigetelések.  

A fentiek alapján belső oldali hőszigetelés csak részletes mérlegelés, gazdaságossági-, 

épületfizikai számítások, szerkezeti tervek alapján készíthető és csak házszinten való kö-

vetkezetes átgondolással, a historizáló és szecessziós épületek belső értékeinek megtar-

tásával.  

Belső oldali hőszigetelés készítése a leírt kockázatok miatt vizsgált épületeinkben ezért 

általánosan nem javasolható. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy vizsgált korszakunk épülethatároló szerkezetei-

nek utólagos hőszigetelésének lehetősége csak az eredetileg is sík felületeken (tűzfalak, 

légaknák, padlásfödémek, teraszfödémek) realizálható. 
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Tájékoztató adatok a historikus épületek határoló szerkezeteinek hőszigetelő képességé-

nek és a 7/2006.(V.24.) rendeletben megadott követelményértékek viszonyáról. 

 

 

TÁMOP – 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002, Dr. Kakasy László 

A nanotechnológiás festékeknek az extra hőszigetelő képessége az ÉMI által jelenleg 

nincs igazolva. Gyártóik szerint a technológia csupán a λ érték alapján nem jellemezhető 

és nem számolható. Épületek belső oldali alkalmazása még nem vizsgált, nem állnak ren-

delkezésünkre a szükséges hőhídvizsgálatok. Külső oldalon a takarófestés nem alkalmaz-

ható, ott ahol kőerkélyek, kő- vagy kerámiatagozatok, kőlábazatok, téglaburkolatok 

vannak. Vagyis vizsgált korszakunk épületein általánosan nem ajánlható.  

A nanotechnológiás festékek esetében is vizsgálandó lenne, hogy arányos-e a hőszige-

telő képesség javulása a ráfordításokkal (takarások a szórt technológia miatt, viszonylag 

magas ár, stb.). Vizsgálandó lenne a vastag falak hőkapacitásának elvesztésével járó 

nyári hűtési energiatöbblet-igény ugyanúgy, mint a belső oldali hőszigetelések esetében 

is. 

Összefoglalás 

A historikus épületek nem alkalmasak az aktuális energetikai követelmények teljes körű 

kielégítésére, de fontos a meglévő kedvező adottságaik felismerése és értékelése: 

 nagy hőtároló tömeg, kedvező hőcsillapítási képesség, 

 puffer tartalékokkal rendelkező, homogén jellegű szerkezetek, 

 kapcsolt gerébtokos (kétrétegű) ablakok előnyei, 

 spaletták és redőnyök hőszigetelő és árnyékoló képessége, 

 jól működő árnyékoló szerkezetek,  

 kávás beépítés előnyei,  

 átszellőző padlásterek hővédelmi szerepe, 

 a homlokzatot védő és egyben árnyékoló nagy kiülésű főpárkányok, 

 egyszerű nagy síkokkal határolt, tömbszerű tömegalakítás, 

 közös falak mentén egymást fűtő lakások előnye a körben lehűlő felületekkel ha-

tárolt családi házakkal szemben. 
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HISTORIKUS ÉPÜLETEK TÖMÖR HATÁROLÓ FALSZERKEZETEINEK FELÚJÍTÁSI 

TECHNOLÓGIÁJA 

Historikus épületek felújítása során preferálandó a korhű anyagok alkalmazása. Ezt mű-

emlékek esetében a vonatkozó rendeletek egyértelműen elő is írják. Szükséges restaurá-

torok és műemlékvédelemben járatos építészek tapasztalatára támaszkodni. Diagnoszti-

kai vizsgálatokkal megállapíthatóak az egyes tagozatok és épületdíszek anyagai, melyek 

lehetnek helyszínen formázottak, vagy előre elkészített öntvények, héjöntvények, növényi 

rostos erősítésű díszek, stukkódíszek, terrakottadíszek, kőelemek, kerámia-, pirogránit ele-

mek stb. 

FALFELÜLETEK FELÚJÍTÁSA 

A sík falfelület felújítása során az alábbi technológiai lépéseket kell követni:  

 az alapfelület(ek) vizsgálata 

- stabilitás ellenőrzése 

- tapadó- és hordképesség megállapítása 

- nedvszívó képesség mértékének ellenőrzése 

- anyagminta-elemzés (nedvesség- és sótartalom vizsgálata) 

- biológiai károk (algás- és/vagy gombás fertőzöttség, rovar- és/vagy rág-

csáló-károk) ellenőrzése 

- repedés-kezelés 

Az alapfelület-vizsgálat alapján lehet eldönteni a szükséges beavatkozás módját 

és/vagy mértékét (minden meglévő szerkezet első stabil, teherbíró alapfelületét kell a 

további munkálatokhoz feltárni). 

További feladatok: 

 alapfelület-vizsgálat  

 mintázatok, díszek felrajzolása, felmérése, dokumentálása, rögzítés; Fotódoku-

mentáció, illetve az eredeti textura, anyaghasználat és felületkezelés helyszíni ku-

tatás során való megállapítása 

 homlokzatok kezelése 

 lábazati felületek kezelése 

 beltéri felületképzések diagnosztikai vizsgálata 

 nedvesség-kezelés 

- utólagos nedvesség-szigetelés, injektálás 

- falszárítás 

- terepszint alatti helyiségek vízszigetelése 

 sókezelés 

 penészesedés kezelése 

 felületképzési lehetőségek 

- anyagválasztás 

- struktúrák, színek 

 tagozatok, díszítések 

 hőszigetelő képesség javításának vizsgálata 

Alapfelületek vizsgálata 

Az alapfelület-vizsgálat alapján lehet eldönteni a szükséges beavatkozás módját 

és/vagy mértékét. Fel kell tárni a meglévő szerkezet stabil, teherbíró (tapadó- és hordké-

pes) alapfelületét. Általánosan követendő elv, hogy az alapvakolati anyag lehetőleg a 

meglévő alapvakolathoz minél inkább hasonló összetételű (historizáló épületek esetében 
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jellemzően megfelelő ideig pihentetett) oltott mésszel, szükség szerinti finomságú és ösz-

szetételű homokból tiszta víz hozzákeverésével készült mészhabarcs) legyen.  

Az alapfelület állapotának megállapításához néhány egyszerű, roncsolásmentes, vagy 

kis elváltozással járó vizsgálatot alkalmazhatunk az alábbiak szerint: 

 szemrevételezés: Az esetek egy részében a sérülések szemmel is jól láthatók a 

meglévő bevonaton (málló alapvakolat, levelesen felpattogott fedőbevonat, al-

gafertőzöttség, stb.). 

 kopogtatás: A felület kopogtatásával az egyébként szemre kifogástalannak 

tűnő bevonatról is meg tudjuk állapítani, hogy elvált-e az alapfelülettől (az alap-

felülettől elvált (táskás) bevonat kopogtatáskor a normálistól jellegzetesen eltérő, 

kongó hangot ad). Ezek minden esetben az eredeti anyaghasználattól eltérő ké-

sőbbi vakolatok és párazáró festékek következményei.  

    

Málló homlokzat; Fotó: Fülöp Zsuzsanna; Alapfelülettől elvált kéreg, már nem az eredeti mészfesték; 

Fotók: Kakuszi Norbert, Molnár Zoltán 

simítás: A felület átsimításával alapszinten vizsgálhatjuk a vakolat megfelelőségét. A je-

lentősen porló felületű vakolat minőségi hibára utalhat (fotók: Kakuszi Norbert). 

nedvesítés: A felület nedvszívó képességének ellenőrzése. A nedvszívó vakolat fokozza a 

csapóeső károsító hatását, foltosodást, átázást is okozhat. 

A nedvszívó képesség technoló-

giai elvárás is. E nélkül az új be-

vonat a felhordást követően 

tönkremehet, „megéghet”, el-

válhat. 

Fotók: Kakuszi Norbert, Molnár Zoltán 

 

keresztvágás: A keresztvágás egy további (egyébként nehezen felismerhető) jelen-

ségre, az alapvakolat mállására derít fényt. A felületet erős szikével mélyen bevágjuk, 

átvágva nem csak a fedőbevonatot, hanem az alatta lévő vakolatréteget is. Probléma 
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esetén nem egy stabil vakolatréteget találunk a keményebb fedőbevonat alatt, hanem 

egy szétporladt, szétmorzsolódott homokszerű anyagot. A jelenség kopogtatással nem 

deríthető fel, mert nem kong. Az építéskori elv az volt, hogy kifelé haladva egyre gyen-

gébb és páraáteresztőbb legyen a falfelület. Az eredeti vakolatokra és festékekre ez a 

jelenség nem jellemző. A párazáró külső réteg mögött tönkrement alapvakolatot (a rajta 

lévő bevonat-rétegekkel együtt) mechanikai úton teljes egészében el kell távolítani a 

további munkák megkezdése előtt. Az eltávolítás előtt a részletképzések felmérendőek; 

Fotódokumentációban rögzítendőek. 

 

Fotó: Kakuszi Norbert, Molnár Zoltán 

anyagminta-elemzés:  Ezt a korábbiaknál sokkal költségesebb (laboratóriumi elemzést is 

igénylő), de egyúttal a falszerkezet mélyebb rétegeiről (magáról a falazati anyagról) is 

információt szolgáltató vizsgálatot akkor érdemes elvégeztetni, ha a falszerkezettel is 

probléma van, pl. visszatérő, problémás nedvesedés és/vagy (akár agresszív) sóterhelés 

jelentkezik a szerkezeten. A falszerkezetből dokumentáltan, szakszerűen kell (felületi- és 

mélységi-) mintákat kivenni, azonnal becsomagolni és később laboratóriumban elemezni 

ahhoz, hogy valóban a tárgyi falszerkezet állapotára vonatkozó (pl. nedvességi- és só-

tartalmi-) adatokat lehessen nyerni. Ilyenkor általában komplett szakvéleményt célszerű 

kérni, mely a megfelelő kezelést is meghatározza a tartós, jó minőségű felújításhoz. Meg-

jegyzendő, hogy vizsgált korszakunk épületeinél általában egyszerű problémák okozzák 

a vizesedést és sókivirágzást: pl. alacsony fekvés, közeli talajvíz, csatornarendszer álla-

pota, nem megfelelő vízelvezetés stb. 

biológiai károk: A biológiai károk közé soroljuk az alga- és/vagy gomba-fertőzéseket, a 

rovarok és/vagy rágcsálók okozta károkat.   

Az alga- és/vagy gomba- (pl.: penész-), vagy moha-fertőzés esetén általában szemmel 

jól látható a fertőzött felületen. A felületbe mélyen benyúló gombafonalak miatt fontos, 

hogy a sérült bevonat-réteg(ek) eltávolítását és a felület kiszáradását követően első lé-

pésként (a fertőzés visszatérésének megakadályozása érdekében) fertőtlenítést végez-

zünk a feltárt, megmaradó alapfelületen, majd ezt követően hordjuk fel a szükség szerinti 

új bevonat-réteg(ek)et. Rovar- és rágcsáló-károk esetén a kártevők járat-rendszereket 

alakítanak ki maguknak a szerkezetben, teljesen perforálva az általában egyébként is 

meggyengült bevonatot, így ezek a károk általában a meglévő bevonat-réteg(ek) teljes 

eltávolítását teszik szükségessé az érintett felület(ek)en. Újravakoláskor gondosan ügyelni 

kell a hézag- és repedésmentes bevonat-képzésre, hogy a kártevőknek sehol ne marad-

jon nyílás, amelyen keresztül bejuthatnának a felület mögé. 
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Fotók: Kakuszi Norbert, Molnár Zoltán 

repedés-kezelés: Repedések kezelésének első lépése a repedés okának, a mozgás irá-

nyának és mértékének meghatározása. Statikai repedést (mely mindkét oldalon, tehát 

kívül-belül is azonos helyen és azonos lefutási vonalon jelentkezik, azaz a falszerkezet teljes 

keresztmetszetében átrepedt) csak statikai megerősítést (mozgás-korlátozást) követően 

lehet a felületen tartósan kezelni. Bevonattal történő repedés-kezeléssel csak nagyon 

korlátozott mozgású, jellemzően bevonati eredetű repedések (kb. egytized millimétertől 

fél milliméterig terjedő tágasságú repedések) kezelésére nyílik lehetőség. 

 

Fotók: Kakuszi Norbert, Molnár Zoltán 

Fentiek figyelembe vételével a következő lehetőségek közül választhatunk: 

a) 0,1 mm-nél vékonyabb (szabálytalan pókháló-szerű lefutású) hajszálrepedések (zsu-

gor-repedések) kezelése: felület-erősítő mélyalapozás + bevonat-képzés rugalmas fes-

tékkel vagy vékonyvakolattal.  

b) 0,1 – 0,2 mm tágasságú (íves- (táskás-), vagy Y-lefutású) bevonati-repedések, illetve 

toldási- vagy fuga-repedések kezelése: repedés kimélyítése-kitágítása (pl. sarokcsiszoló-

val) + repedés-szélek megerősítése felület-erősítő mélyalapozószerrel + repedés-kitöltés 

rugalmas habarccsal + bevonat-képzés rugalmas festékkel vagy vékonyvakolattal.  

c) 0,5 mm-ig terjedő (vízszintes- vagy ferde-, esetenként függőleges lefutású) szerkezeti 

mozgásból eredő (de csak egyik oldalon: vagy kívül, vagy belül) jelentkező, repedések, 

azaz nem teljes keresztmetszeten átrepedt szerkezetek kezelése: repedés kimélyítése-

kitágítása (pl. sarokcsiszolóval) + repedés-szélek megerősítése felület-erősítő mélyalapo-

zószerrel + repedés-kitöltés rugalmas habarccsal + repedés vonalának átfedése beágya-

zott üvegszövet-erősítésű festék- vagy habarcsréteggel + bevonat-képzés rugalmas fes-

tékkel vagy vékonyvakolattal. 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

 

337 

d) eredeti technológia alkalmazása restaurátori módszerekkel, pl. növényi rostos meg-

erősítésű vakolattal. 

A repedéskezelésekhez alkalmazott anyagok megválasztásánál fontos figyelembe 

venni, hogy a repedés-áthidaláshoz szükséges rugalmasság (nyúlóképesség) és a pára-

áteresztő képesség egymással fordított arányban jelentkező tulajdonságok, azaz minél 

nagyobb egy bevonati anyag rugalmassága (nyúlóképessége), annál szerényebb lesz 

a páraáteresztő képessége és fordítva is igaz: minél jobb egy bevonati anyag páraát-

eresztő képessége, általában annál kisebb a rugalmassága, azaz annál ridegebb. Emiatt 

különösen gondos tervezést és anyagismeretet kíván a megfelelő (szükség szerint inkább 

bonyolultabb) rendszer megválasztása, amely az alkalmazott anyagok tulajdonságaival 

(és pl. a rendszer vastagságából adódó geometriai előnyeivel) összességében egyszerre 

képes kezelni az adott szerkezetnél fellépő minden igényt.  

Stabil alapfelület feltárása, nem megfelelő állapotú réteg(ek) eltávolítása 

Meglévő felületek felújításakor először is tisztázni kell, hogy milyen arányban kell eltávolí-

tani a felületről a meglévő bevonat-réteg(ek)et. A meglévő bevonat esetenként meg-

tartható, de igényelhet javítást foltokban, vagy akár teljes felületen is. Általában a foltok-

ban történő javítást akkor érdemes alkalmazni, ha nagyon díszített a falazat, ha legfel-

jebb a felület kb. 30%-án ment tönkre a meglévő sík bevonat, míg kb. 70% felett már 

egyértelműen a teljes újravakolást célszerűbb alkalmazni. Sok esetben csak a felület be-

állványozását követően nyílik lehetőség a bevonat(ok) teljes felületre kiterjedő ellenőrzé-

sére, ezért a kivitelezés megkezdése előtt érdemes diagnosztikai vizsgálatokat készíteni, 

egy független szakértővel terveket készíteni, és nem lehet a kivitelezőre bízni a döntést, 

aki inkább az újravakolásban érdekelt.  

Foltokban történő javítás esetén kiemelkedően fontos a megmaradó eredetihez minél 

inkább hasonló (és hasonlóan viselkedő) anyaggal történő pótlás, valamint az eltérő korú 

és nedvszívó képességű felületek homogenizálása, azaz a repedésmentes összedolgozás 

és a megfelelő nedvszívás-korlátozó képességű alapozószer megválasztása. Figyelem-

beveendő a homlokzat főpárkánnyal és osztópárkányokkal való védettsége is. A törté-

neti épületek más vakolatokat igényelnek, mint az újabbak.  

A nem megfelelő állapotúnak talált bevonat-réteg(ek) alapfelületről történő eltávolítá-

sára optimális technika kiválasztása érdekében figyelembe kell hogy sík, tagolt, vagy erő-

sen díszített felületről van-e szó. Sík, erős alapfelületen nyugodtan alkalmazhatók a leg-

egyszerűbb mechanikai eljárások, pl: kalapáccsal-vésővel történő leverés, lekaparás, 

vagy spaklival történő „letolás”.  

A homokszórás a felületet feldurvítja, érdesíti, ezért a védendő kő, tégla felület károsodik, 

ami mélységben is problémát okozhat, tönkreteheti, elkoptatja a díszeket, eltünteti a kő-

felületek megmunkálásának nyomait, az esztétikai megjelenést rontja.  

A nagy nyomású vizes tisztítás technológiája korlátozottan javallott régi épületek eseté-

ben: követelmény az állítható nyomáserősség, hogy az eltérő felületi szilárdsághoz azon-

nal igazítani lehessen a nyomás erősségét. A turbulens vízsugárral tisztító technológiák 

kisebb nyomáson nagyobb eredményt érnek el. 

Amennyiben tagolt és a sérülékeny a felület (pl. gazdagon díszített homlokzatok, díszpár-

kányok, gipsz-stukkók), akkor pedig indokoltak a némileg költségesebb, úgynevezett 
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„lágy” eljárások (pl. bevonat-eltávolító gél, vagy kisnyomású, csökkentett nedvességtar-

talmú „JOS-eljárás”) alkalmazása. A „lágy” eljárások szükség esetén természetesen alkal-

mazhatók sík-, és erős (nem érzékeny) alapfelületeken is.  

   

Rosszul megválasztott bevonat-eltávolítási (homokszórás) technika szomorú eredménye homlokzati 

díszeken; Fotók: Kakuszi Norbert, Molnár Zoltán 

A feltárt stabil alapfelület minősége, anyaga, síktartása alapján választható ki a 

szükséges felületkezelés alaprétege és technikája. Történeti épületnél a síktartás nem fel-

tétlenül követelmény, ha az az épülettől idegen. 

Homlokzatok kezelése 

Történeti épületek homlokzatképzésénél az általánosan szokásos időjárás-állósági- és UV-

stabilitási (színtartóssági-) követelmények mellett alapvetően fontos szempont a megfe-

lelő páraáteresztő képesség. Szükség esetén (jellemzően az alsó szinten, pl. földszinten) 

akár minősített falszárító jellegű bevonatképzés (WTA-minősítéssel rendelkező rendszer al-

kalmazása) is szükséges lehet. Fontos továbbá a szükséges (jellemzően simított) felületi 

struktúrának megfelelő fedőbevonati anyag(ok) alkalmazása, a tagoltság figyelembe 

vételével, valamint a részletképzési finomságok kezelése (az esztétikán túl műszaki érte-

lemben is). A historizáló homlokzatok felújítása a részletképzés gazdagsága miatt adott 

esetben eltérő (de összehangolt) anyagok és technikák alkalmazását teheti szükségessé. 

Ez homlokzatonként egyedi mérlegelést és fokozott anyagismeretet kívánhat, ezért érde-

mes a műemlék-védelemben járatos építész, restaurátor és (minél szélesebb termék-pa-

lettával rendelkező) gyártó szaktanácsait figyelembe venni. 

Lábazati felületek kezelése  

Lábazati felületként (műszaki szempontból) az épületek homlokzatainak alsó, a csatla-

kozó tereptől- vagy járdától mért 30 cm magasságú zónáját értjük, de vizsgált épületeink 

kőlábazata ennél jóval magasabb kb. 1 m. Ebben az alsó 30 cm-es zónában elsődleges 

(a páraáteresztést is megelőző) szempont a nedvesség elleni védelem és a fagyálló tu-

lajdonságú, csökkentett nedvszívó képességű anyagok (tömör, fagyálló minőségű ége-

tett agyag, vagy természetes kő használata. A cementhabarcs lábazat a műemléképü-

leteken komoly károkat okozhat, mert megakadályozza a falban lévő víz kiszellőzését és 

a kapilláris felszívódással magasabbra jut a falszerkezetben. A cementhabarcs vonalá-

ban a páratelítettség változás hatására erős elszíneződés jelentkezhet. Megtartandó kő 
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lábazatoknál az esetleges szükség szerinti (szakszerű) kőpótlás mellett a felület impregná-

lása lehet feladat. Amennyiben lehetséges, a terepszint alatti pincefal nedvesség terhe-

lésének csökkentése (felületi vízelvezetés megoldása, esetleg szivárgó beépítése) sokat 

segíthet a szerkezet védelmében, élettartamának növelésében. Ez leginkább a saját ud-

vari falaknál kivitelezhető, utcai oldalon, közterületen nem. 

Beltéri felületképzések sajátságai  

Beltérben eredetileg a kazeinmeszes festés volt a jellemző. Fontos az (általában mészha-

barcs alapvakolatra kerülő) alapozószerek, glett- és fedőbevonati anyagok összehan-

golt megválasztása, a fal légáteresztő képességének megtartása. Történeti épületek 

belső felületképzésénél, ha eredetileg díszítő falfestés készült, a helyreállítás módjának 

meghatározásához festőrestaurátor bevonása szükséges.  

A falszerkezetek káros mértékű nedvességtartalmának csökkentése az eredményes fel-

újítás alapfeltétele. 

Biztosítani kell a falazat kiszárítását és sótalanítását, ha lehetséges, utólagos nedvesség 

elleni szigetelési eljárásokkal meg kell akadályozni a nedvesedés további behatolását. 

Vizsgált időszakunk épületeinek pincefalai vízszigetelés nélkül épültek; ezek a falak nem 

csak alulról, hanem oldalról is kapnak nedvességet. Általában kb. 2 mélyen van a pince 

döngölt földű padozata. Utólagos külső oldali falszigetelés az utcai oldalon a járdák és 

közművek miatt nem lehetséges. Ezért a falak nedvesség hatására történő sókiválására 

számítanunk kell. 

NEDVESSÉG-KEZELÉS 

Utólagos nedvesség elleni szigetelés 

Általános elv: a falszerkezetek utólagos nedvesség elleni szigetelését a nedvesség által 

támadott oldalon felületfolytonosan kell kialakítani. Minden esetben részletes tervezést 

igényel.   

Műemlékvédelemben járatos szakemberek véleményét érdemes kikérni az egyes tech-

nológiák tartósságára vonatkozó tapasztalatok tekintetében. 

1.) Injektálás: furatsoron keresztül a falazatba bejuttatott injektáló anyaggal készülő eljá-

rás, de jellemzően inkább csak tégla anyagú falszerkezetekhez alkalmas. A földszinti lá-

bazati részen készül, nem teljes értékű szigetelés, tehát egy csökkentett/korlátozott ned-

vesség-tartalomra továbbra is számítani kell a felmenő falszerkezetben, és élettartama is 

korlátozott. A pincefal vizes marad. Injektálás esetén (falvastagságtól függően) egy-, 

vagy kétoldali befúrással, nedvesség-terheléstől és a falszerkezet típusától függően egy- 

vagy többsoros, jellemzően 8-12 cm-enkénti, kb. 10°-os szögben készített furat-soron (il-

letve az abba helyezett perforált injektáló csöveken) keresztül, kis- vagy nagy- nyomáson, 

illetve impulzus eljárással, többnyire zárt rendszerű injektáló injektáló anyagot fecsken-

deznek a falazatba. A besajtolt injektáló anyag a furat körüli 5-10 cm-es zónában a fala-

zóanyagba beleszivárogva telíti, illetve hidrofóbbá teszi, ezáltal csökkenti / korlátozza az 

így létrehozott sávon keresztül felszívódni képes kapilláris nedvesség mennyiségét.  
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2.) A vízszigetelések nélkül épült lakóházak esetén a kapilláris felszívódásból adódó lába-

zati problémákat átszellőztetett kőlábazattal mérsékelhetjük. A lábazati kövek mögötti 

falfűtésekkel fokozható a párologtatás, a fal szárítása. 

    

Kiszellőztetett kőlábazat; Ábra: Fülöp Zsuzsanna 

3.) Különböző elektroozmózisos eljárás, mely a potenciálkülönbséget szünteti meg a vizes 

és száraz falazat között, ezzel megakadályozza a nedvesség felszívódását. 

Falszárítás  

„Falszárítás” alatt általában (minősítetten) kiváló páraáteresztő képességű bevonat-

rendszer kialakítását értjük. A „falszárítás” nemzetközileg elismert minősítő rendszere a 

WTA-irányelv.  

A falszárító jellegű bevonat-rendszerek felület-előkészítése és rendszer-felépítése (éppen 

az egységes minősítési rendszer miatt) minden gyártó esetében hasonló.  

Falszárító jellegű bevonat-képzéshez a meglévő (nedves vagy átázott, esetleg salétro-

mos) vakolatot az érintett teljes falfelületről a látható nedvesedés legmagasabb pontja 

felett 1,0 m magasságig teljesen el kell távolítani a csupasz falazóanyagig, a fugákat 2-3 

cm mélyen ki kell kaparni, majd a felületet (lehetőleg száraz technikával, pl. ipari porszí-

vóval) portalanítani kell. 

Az előkészített felületen a pórusos vakolatok jobb tapadásának biztosítása érdekében 

előfröcskölést kell készíteni (tégla felület esetén 50%, kő felület esetén 100% lefedettség-

gel) rendszerhez tartozó, WTA-minősítésű tapadás-közvetítő alapozószerrel.  

A kellően lealapozott felületre a nedvesség- (és só-) terhelés függvényében (a felület 

egyenetlenségeit és az érintett falsíkon esetleg megmaradó bevonat-réteg(ek) vastag-

ságát is figyelembe véve) kell meghatározni a pórusos bevonat-réteg(ek) szükség szerinti 

számát, vastagságát és a szükséges (durvább, vagy finomabb) szemcseösszetételt.   

Általában elmondható, hogy normál esetben elegendő a finomabb szemcsézetű póru-

sos simítóvakolat felhordása (kb. 1,0 – 2,0 cm vastagságban), míg komolyabb sóterhelés 

és/vagy nagyobb egyenetlenségek esetén először a durvább szemcsézetű pórusos 

alapvakolattal érdemes kiegyenlítő réteget készíteni, majd ezt követően átvonni a felü-

letet a finomabb szemcsézetű pórusos simítóvakolattal.  

Fedőbevonatként szintén WTA-minősítéssel rendelkező, minél jobb páraáteresztő képes-

ségű (és minél vékonyabb) fedőbevonati anyag(ok) és a hozzá tartozó alapozószer(ek) 
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alkalmazása (beltérben pl. a kötőanyag legalább 50%-ában valódi kálivízüveg tartalmú 

szilikát alapú festés, homlokzaton legalább 50 valódi szilikongyanta kötésű homlokzatfes-

tés) javasolt.  

A WTA-minősítésű (falszárító jellegű) rendszerek páraáteresztő képessége kiváló, de nem 

végtelen, ezért ezek alkalmazása mellett is szükség lehet adott esetben a falba bejutó 

nedvesség mértékének korlátozására, a nedvesség eltávozásának elősegítésére alkal-

mazandó pl. a WTA-minősítésű bevonat-rendszer.  

TEREPSZINT ALATTI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA  

Terepszint alatti (alagsori vagy pinceszinti) helyisé-

geknél a funkcióból eredő szárazsági követelmény 

alapján és a talajból származó nedvességhatás 

mértékének ismeretében kell megválasztani a szük-

séges nedvesség-kezelési megoldást. Egyszerűbb 

esetben (pl. üres pince, vagy védelmet nem 

igénylő, kis mennyiségű, általános pincei tárolás (pl. 

zöldség-tárolás) esetén) lehetőség van arra is, hogy 

akár minden bevonat nélkül alakítsuk ki a felületet, 

megfelelő szellőzés mellett ugyanis ekkor tud leg-

jobban elpárologni a falszerkezetből a bejutott 

nedvesség. Ebben az esetben védőréteg nem ké-

szül, így számítani kell a nedvesedésre. 

Fotó: Kakuszi Norbert, Molnár Zoltán  

Nehezebb a helyzet, ha a pincének száraznak (nedvesség ellen védettnek) kell lennie. 

Ekkor a talajból származó nedvesség mértéke alapján dönthető el a szükséges szigetelési 

megoldás. A talajnedvesség vagy talajpára elleni szigetelés lehet szigetelőlemez, vagy 

vakolható, kétkomponensű szigetelőhabarcs (kent szigetelésként, pl. műgyanta kötésű 

szigetelőmassza + portlandcement 1:1 arányú keveréke).  

Műemlékvédelmi tapasztalat, hogy az ilyen belső oldali falszigetelés esetén a falba ke-

rülő nedvesség nem tud elpárologni a pince tere felé, így a felmenő falazat fog egyre 

vizesebbé válni. Számítani kell rá, hogy a földszinti fal a lábazat felett is vizes lesz. Ez bér-

lemények közötti konfliktusforrás lehet. 

Az épületek eredeti koncepciója szerint a pincék téglafalait nem vakolták, mert a vako-

lat gyorsan tönkre ment a vizes pincefalakon. Helyette a pincéket intenzíven átszellőztet-

ték a pinceablakokon keresztül, gravitációs úton. A pincékben az utólagos leválasztások-

kal, pinceablakok befalazásával megszűnt az eredeti átszellőzés lehetősége. 

További lehetőség a nedvesedés okainak pontos felderítése: épületkörüli járda, esővíz 

elvezetése, a tönkrement osztópárkány-bádogozások, közműbaj, közműáttörési pontok 

szakszerűtlen csatlakozása, kőagyag-csöves alapvezetékek meghibásodása, repedése-

ken kiszivárgó szennyvíz, téglaszelvényből épített közműrákötések hézagain kiáramló 

szennyvíz, közcsatornából visszaáramló szennyvíz, utcai közműcsatorna magas szintje, 

függőereszcsatorna rákötésének meghibásodása, dugulása, stb. Leggyakoribb hiba 

hogy a betonozott udvarok alatt elvezetett esővízgyűjtők rákötési pontjai az alapveze-

tékre nem vízzáróak. 
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Sókezelés  

A falszerkezetekben lévő, illetve a talajvízből származó 

sók problémát okozhatnak az érintett falfelületeken. 

Bizonyos sók jelenléte a falszerkezetben ugyan termé-

szetes, a talajvízből származó sók, illetve a sók felüle-

ten történő megjelenése (sókivirágzás) azonban nem. 

A sókat a falszerkezetben a nedvesség mozgatja, an-

nak elpárolgását követően ezek a felületen rakódnak 

ki, vagy felgyűlhetnek a szerkezetben.  

Fotó: Fülöp Zsuzsanna 

A probléma kezelése egyszerű esetben úgynevezett „sótároló” vakolattal (WTA-minősí-

tésű, pórusos habarcsból készített bevonat-rendszerrel) lehetséges.  Bonyolultabb eset-

ben (amikor a korábbi felújítások ellenére is visszatérő, problémás nedvesedés és/vagy 

(akár agresszív) sóterhelés jelentkezik a szerkezeten), először célszerű átnézni és javítani a 

vízelvezetést, szennyvízelvezetést, majd egy minta-elemzést készíteni. Ilyen esetben érde-

mes a felületet „sótároló” bevonattal ellátni. 

Ennek felépítése a „falszárító’” jellegű bevonatokéval azonos, azonban működése eltérő. 

Sótárolás esetén a pórusos vakolat pórusaiban kapilláris nedvesség által odáig szállított 

sók a nedvesség elpárolgásával kikristályosodnak, a pórusokban kicsapódnak. Ez azt je-

lenti, hogy a sótároló vakolat pórusai idővel feltöltődnek, megtelnek, és ekkor a sókristá-

lyok ismét megjelennek a felületen. Ebben az esetben a megtelt bevonatot el kell távo-

lítani a felületről, és újrakészíteni. A sótároló vakolat élettartama (a feltöltődés/telítődés 

ideje) a falba jutó és abban kapillárisan mozgó nedvesség mennyiségének, illetve a ta-

lajvízzel esetleg bejutó sók mennyiségének a korlátozásával hosszabbítható meg. A telí-

tődési idő általános esetben kb. 4-5 év lehet, amely azonban erős nedvesség- és/vagy 

sóterhelés esetén akár egy év körüli időre is rövidülhet, míg korlátozott nedvesség- 

és/vagy sóterhelés esetén 8-10 év. 

Penészesedés kezelése 

A penész egy, a levegőben mindenütt jelen lévő, mikroszkopikus gombafajta, mely a 

felületbe több centiméter mélyen behatolni képes micélium szálakból (ún. gombafona-

lakból) és spórákat tartalmazó konídium telepekből áll. Látható telepeinek megjelenése 

a falfelületen több ok együttes fennállására vezethető vissza. 

A penészképződés okai: 

- fény jelenléte (elég a természetes nappali fény),  

- oxigén jelenléte a levegőben (minden esetben fennáll),  

- nedvesség, párás mikroklíma, több mint 70 %-os páraterhelés a felület közelében,  

- szerves anyagok jelenléte a bevonatban,  

- penészgombák jelenléte (minden esetben fennáll). 

További, a penészgomba szaporodását segítő feltételek:  

- gyengén lúgos PH-érték a bevonatban.  

- korlátozott, vagy hiányzó légmozgás, mely a párát elszállítja. 
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A penészesedés ellen a penészgomba életfeltételei közül pl. a nedvesedés megszünte-

tésével (felületi hőmérséklet emelése, hőhidak kiküszöbölése, különböző mértékben hő-

szigetelt szerkezetek kerülése, a páratartalom csökkentése szellőztetéssel), valamint a 

szerves, gyengén lúgos kémhatású (pl. diszperziós kötésű) anyagok helyett az erősen lú-

gos kémhatású, szervetlen bevonati anyagok (pl. PH12 körüli értékű ásványi, vagy szilikát 

anyagok), mészfesték alkalmazásával tudunk fellépni.  

A penész-kezelés első lépése a fertőzött, sérült (többnyire szerves) bevonat-réteg(ek) el-

távolítása (leverése), majd a feltárt alapfelület tisztítást-portalanítást követő fertőtlenítése 

gombamentesítő alapozószerrel.  

Következő lépés a bevonat-réteg(ek) visszaépítése szervetlen (jellemzően zsákos kiszere-

lésű, pl. mészhabarcs alapvakolat, ásványi (gipsz-bázisú) glett, stb.) bevonati anyagok-

kal, majd fedőbevonat készítése erősen lúgos kémhatású, szervetlen, valódi szilikát-fes-

téssel.  

FELÜLETKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK 

Felületképzés anyagának megválasztása   

A megfelelő bevonati anyag kiválasztásához ismernünk kell a lehetséges és szükséges 

tulajdonságokat és ezek összefüggéseit.  

A bevonati anyagok tulajdonságait leginkább a kötőanyaguk határozza meg, ezért 

többnyire kötőanyag szerint szokás csoportosítani őket.  

A jelenleg használatos modern bevonati anyagokat 4-féle fontosabb kötőanyag-cso-

portba sorolhatjuk a következők szerint:  

- ásványi kötésű (cementes-, meszes-, gipszes-) anyagok, 

- szilikátok (legalább kötőanyaguk 50%-ában valódi vízüveg tartalmú anyagok)- mű-

gyanta diszperziós kötésű anyagok, 

- szilikongyanta kötésű anyagok.    

 

Kötőanyag-csoportok tulajdonságainak összefoglaló táblázata; Forrás: Sto 

Az ásványi anyagok kiváló pára- és CO2-diffúziós tulajdonsággal rendelkeznek, azonban 

egyúttal erős nedvszívó- és vízfelvevő képességűek, ridegek (repedezésre-töredezésre 

hajlamosak), krétásodnak, rosszul színezhetőek és csak ásványi alapfelületekre alkalma-

sak. 
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A szilikátok szintén nagyon jó pára- és CO2-áteresztő képességűek, azonban egyúttal je-

lentős nedvszívó- és vízfelvevő képességgel rendelkeznek, kissé ridegek (repedezésre-tö-

redezésre enyhén hajlamosak), enyhén krétásodnak, korlátozottan színezhetőek és csak 

ásványi alapfelületekre alkalmasak. 

A diszperziós kötésű (jellemzően vödrös kiszerelésű) anyagok általában az előzőekhez ké-

pest gyengébb pára- és CO2-áteresztő képességgel rendelkeznek, viszont kiválóan ala-

csony nedvszívó- és vízfelvevő képességűek és fagyállóak (ide tartoznak a legkiválóbb 

időjárás-állósággal rendelkező anyagok is), rugalmasak (többnyire kiváló repedésáthi-

daló képességűek), nem krétásodnak, korlátlanul színezhetőek és színtartósak, továbbá 

bármilyen (ásványi- vagy szerves-) alapfelületekre alkalmasak.  

A szilikongyanta kötésű anyagok (szintén vödrös kiszerelésben) nagyon jó pára- és CO2-

diffúziós tulajdonságúak, egyúttal alacsony nedvszívó- és vízfelvevő képességgel rendel-

keznek, enyhén rugalmasak (elfogadható repedésáthidaló képességűek), nem krétá-

sodnak, korlátozottan színezhetőek, de színtartóak, továbbá bármilyen (ásványi- vagy 

szerves-) alapfelületekre alkalmasak.  

Struktúrák, színek  

Struktúra, azaz felületi mintázat kialakítására a vakolati anyagokat alkalmazzák, a festé-

kek (az átmenetet képező, ún. „töltött festék” kivételével) inkább struktúra-megtartó tu-

lajdonságúak. A napjainkra jellemző fedőbevonati anyagokat (1-1,5-2-3, ritkán 6 mm-es, 

vékony rétegvastagságuk miatt) vékonyvakolatoknak, vagy (anyagában színezett voltuk 

miatt) színvakolatoknak nevezik. A különböző struktúrákhoz tartozó anyag-változatokat 

eltérő arányú szemcse-összetétellel, a réteg-vastagságot a vezetőszemcsék egységes 

méretével állítják be. Átmenet a festékek és vakolatok között az ún. „töltött festék”, 

vagyis kvarccal megtöltött (a szokásosnál sűrűbb, vastagabb) festékanyag, melyben 

nyomot hagy a szerszám, mellyel a felületre felhordták. Ezek az anyagok a végfalakra és 

a tűzfalakra ajánlottak. 

Értékvédelmi és műemlékvédelmi szempontból a homlokzatokon az eredeti felületek lát-

ványa kívánatos (ami jellemzően simított, festett vakolat volt), illetve az eredeti történeti 

díszítés helyreállítása a feladat. Történet épületeinken a tagozatok és a gazdag orna-

mentális épületdíszek adják a textúrát, helyettük nem szükséges más mai design felület-

struktúrákat és mintázatokat alkalmazni. Lehetőleg az alapfelülettel együttdolgozó festé-

kek alkalmazását kell preferálnunk. Az 1-2 mm vagy 6 mm-es vastagságú vakolóanyagok 

alkalmazása a meglévő homlokzatokon egy plusz réteget hoz létre, amely megváltoz-

tatja a minták arányát, elfedi a részleteket, ezért nem megengedettek. Különösen kerü-

lendő a kőporos vakolat alkalmazása, ami szintén egy plusz réteget ad, megváltoztatva 

az épületdíszek és tagozatok eredeti kinézetét. 
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Eredeti kialakítások: apró mintákkal vakolt felület; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa;  

Kőfaragások; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa; Rossz megoldás: a tagozatos párkány nincs a hátfalba bekötve, az 

eredeti tagozatot előbb leverték, majd a már síkra vakolt alapfalra került a cementvakolatból készült 

új, ami 1-2 éven belül elvált és lepotyogott; Fotó: Lőrinczi Zsuzsa; 

HISTORIKUS (1873–1914) ÉPÜLETEK HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓINAK ENERGE-

TIKAILAG HATÉKONY FELÚJÍTÁSA  

Vizsgált korszakunkban a befelé–befelé nyíló kapcsolt gerébtokos ablakok általánosan 

elterjedtek. A kétrétegű utcafronti, és a belső udvari homlokzatok jellemző ablakai a kö-

zépfelnyíló gerébtokos ablakok egy vízszintes tokosztóval.  

Jellemző, átlagos méretük 120(109) x 218(208) cm, 43-45 mm vastag profilokkal és 60-65%-

os üvegezési aránnyal hőátbocsátási tényezője (Uw értéke) passzítás nélküli állapotában 

2.23 W/m2K. (Az EN ISO 10077-1:2006 számított érték egybeesik dr. Zöld András: Épület-

energetikai szabályozásában megadott adatokkal: Uw 2,05-2,35 W/(m2K) – az értékek át-

lagával. Az EN ISO 10077-1:2006, ISO 6946:2007 és EN 673:1997 szabványok szerinti nume-

rikus számítási mód alapján kapott Uw értékek tervezési transzmissziós hőátbocsátási té-

nyezők.) 

Vizsgált korszakunk épületei az utcai homlokzatokon általánosan spalettás vagy esslin-

geni redőnyös ablakszerkezetekkel épültek. Részben az udvariakon is előfordulnak, de ott 

inkább a textilrolókat alkalmazták a két ablakréteg között. A komplett ablakszerkezetek-

nek jobb az energetikai mutatója becsukott spalettával és leengedett redőnnyel, lehú-

zott rolóval. 

Az EN ISO 10077-1:2006 szabvány lehetőséget ad a nyílászárók zárt társított szerkezet mel-

letti hőátbocsátási tényezőjének számítására is. 

Abban az esetben, ha jó illesztésű, 25-30 mm vastagságú tömör fa spaletták kapcsolód-

nak e kapcsolt gerébtokos ablakhoz a külső oldalon, úgy zárt spaletták mellett a nyílás-

záró hőátbocsátási tényezője 1.49 W/m2K értékre adódik.  

További felújítási lehetőségekkel elérhető javulások: 
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A legegyszerűbb felújítási lehetőség a külső szárnyak passzítása, vagy a tok és a külső 

szárny csatlakozásának tömítése1. Az ISO 6946:2007 szabvány alapján a zártnak tekint-

hető levegőrétegek (ahol a résfelület kevesebb, mint 500 mm2/m2) Rs hőátbocsátási té-

nyezője kisebb, mint a kissé szellőző levegőrétegeké, így ezzel a teljes ablakszerkezet hő-

átbocsátási tényezője kedvezőbbre adódik az EN ISO 10077-1:2006 szabvány szerinti nu-

merikus számítás alapján.  

A fenti ablak Uw értéke passzított/tömített szárnyak esetén 2.13 W/(m2K), zárt spaletták 

mellett pedig 1.45 W/(m2K) értékre javul. 

Energetikailag tovább javíthatóak a nyílászárók, így az ablakok és a lakásbejárati ajtók:  

 Vastag függönnyel – előny: olcsó, hátrány: nincs. 

 Síküveg-cserével – előny: megmarad az eredeti ablakkinézet, hátrány: nincs 

 Hőszigetelő üvegezéssel – előny: „látványos” beavatkozás, hátrány eltérő szárny 

A low-e típusú bevonatok az üveggyártás során az üveg felületére felvitt alacsony emisz-

sziós, nemesfém alapú, speciális fém-oxid rétegek, melyek alacsony sugárzási hőveszte-

ségüknek köszönhetően növelik az üvegek közötti légrés hőátbocsátási ellenállását, ezzel 

javítva az ablak transzmissziós hőátbocsátási tényezőjét. Elsősorban hőszigetelő üvege-

zések gáztöltés felőli oldalát látják el low-e bevonattal, de léteznek önmagukban hasz-

nálható nem sérülékeny keménybevonatos síküvegek is. 

- egy réteg low-e üvegcserével 1.51 W/(m2K), zárt spaletták mellett 1.13 W/m2K értékre 

javítható a hőátbocsátási tényező, 

- mindkét réteg üvegezésének cseréje esetén 1.43 W/(m2K)-re, zárt spaletták mellett pe-

dig 1.09 W/m2K-re módosítható az ablak Uw értéke. 

A történelmi, kétrétegű ablakok transzmissziós hőátbocsátási tényezője az egyik rétegre 

beépített vékony, hőszigetelő üvegszerkezettel is javítható a történelmi szerkezet meg-

óvása mellett. Ezen hőszigetelő üvegszerkezetek kis vastagságukhoz képest meglepően 

alacsony Ug értékkel és kedvező hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkeznek néhány 

technológiának köszönhetően: gáztöltésük magas koncentrációjú kripton vagy xenon, 

low-e bevonatuk, modern termikus távtartóval is készülnek. Ablakszárnyba történő be-

építésük többfajta módon lehetséges: a legkedvezőbb megoldás, ha az üvegfalc mélyí-

tése nélkül kerülnek az eredeti szárnyba. Mivel Magyarországon a 10-12 mm-es üvegfalc 

a leggyakoribb vizsgált korszakunkban, így ezek a 3-4-3-as és a 3-6-3-as hőszigetelő üve-

gezéseket képesek mélyítés nélkül fogadni: 

- 3–4–3-as hőszigetelő üvegszerkezettel 1.44 W/m2K, zárt spaletták mellett 1.09 W/m2K ér-

tékre javítható a hőátbocsátási tényező, ugyanannyira, mint két réteg low-e síküveggel 

(előző pont), 

- 3–6–3-as hőszigetelő üvegszerkezet esetén 1.33 W/m2K-re, zárt spaletták mellett pedig 

1.03 W/m2K-re módosítható az ablak Uw értéke. 

A 120(109) x 218(208) cm méretű kapcsolt gerébtokos ablak különböző felújítási lehető-

ségei, a szabvány szerint numerikus módszerrel számítható hőátbocsátási tényezői: 

                                                      

1 (http://ablakprofilok.hu: Felújítási módozatok/Megfelelő légzárás) 

http://ablakprofilok.hu/
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120(109) x 218(208) cm-es kapcsolt gerébtokos ab-

lak felújítási lehetőségei 

Transzmissziós hőátbocsátási té-

nyező tervezési értéke 

Társított szerke-

zet nélkül 

Uw 

Zárt spaletták 

mellett 

Uws 

mintaablak eredeti állapotában 2.23 W/(m2K) 1.49 W/(m2K) 

szárny-tok csatlakozás passzítása/tömítése 2.13 W/(m2K) 1.45 W/(m2K) 

passzítás + egy réteg low-e üvegcsere 1.51 W/(m2K) 1.13 W/(m2K) 

passzítás + mindkét rétegen low-e üvegcsere 1.43 W/(m2K) 1.09 W/(m2K) 

passzítás + 3-4-3-as hőszigetelő üvegezés beépí-

tése 
1.44 W/(m2K) 1.09 W/(m2K) 

passzítás + 3-6-3-as hőszigetelő üvegezés beépí-

tése 
1.33 W/(m2K) 1.03 W/(m2K) 

Összességében megállapítható, hogy e tipikusnak tekinthető, 120(109) x 218(208) cm mé-

retű, 60-65 %-os üvegarányú ablak transzmissziós hőátbocsátási tényezője már eredeti 

állapotában is jóval kedvezőbb, mint az építőipari köztudatban lévő, vagy a különböző 

tervezési ajánlásokban, akár szakirodalomban szereplő, vagy gyakran ökölszabályként 

használt érték. Ugyancsak megállapítható, hogy a különböző felújításokkal jelentősen 

csökkenthető a gerébtokos ablak hőátbocsátási tényezője. Társított szerkezetek megléte 

esetén pedig a zárt állapotú spaletta, leengedett faredőny hatására még kisebbre adó-

dik az Uw érték, ezért fontos fűtési idényben ezeket zárni éjszakára. 

A TÁRSÍTOTT SZERKEZETEK HATÁSA ÉS SZÁMÍTÁSBA VÉTELE: 

Az energetikai szabályozás szerint a hőátbocsátási tényező „tartalmazhatja a társított 

szerkezetek hatását is, ekkor a társított szerkezet „nyitott” és „csukott” helyzetére vonat-

kozó hőátbocsátási tényezők számtani átlaga vehető figyelembe”. A társított szerkezetek 

hatásáról kevés mért adat áll rendelkezésre, de érdemes megemlíteni az Egyesült Király-

ságban végzett kutatást, ahol angol és skót történeti ablakokon végeztek méréseket a 

társított szerkezetek különböző kombinációira. Ezek az ablakok eredetileg egyrétegűek 

voltak, de mértek másodlagos üvegezéssel ellátott ablakokat is, amelyek már összeha-

sonlítható a nálunk jellemző kapcsolt gerébtokos ablakkal. A skót történeti ablak hőátbo-

csátási tényezője másodlagos üvegezéssel (secondary glazing) 1,6 W/m2K körüli, míg vas-

tag függönnyel (+ curtains) 1,3 W/m2K, spalettával (+ shutters)1,1 W/m2K és hőszigetelt 

redőnnyel 1,0 W/m2K értékű (a double glazing a mostani újfajta ablakok). 
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Történeti ablakok hőátbocsátási tényezője a társított szerkezetek hatásával; Forrás: Paul Baker, 2009 

 
 

A passzított angol történeti egyrétegű ablakok hőátbocsátási tényezője másodlagos 

üvegezéssel kb. 1,9 W/m2K volt, redőnnyel ellátva 1,4 W/m2K. Az egyrétegű angol abla-

kok energetikailag vizsgált épületeink légudvarra néző egyrétegű fürdőszobai, kamrai és 

WC ablakainak felelnek meg, méretük is hasonló, ezért a fakeret/üveg arányuk azzal 

megegyező. Több a fa és kevesebb az üveg, mint a mi vizsgált időszakunk homlokzati 

ablakaink esetében, mert némileg kisebbek. 

Vizsgált épületeink jellemző légudvari ablakmérete: 80/120 cm. 
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A táblázatok tanulsága, hogy egy vastag függöny kb. 25%-ot javít az ablakok hőszigete-

lésén. Ezért ajánlott olcsó megoldás a vastag függönyök használata télen, sötétedés 

után, a napszak 2/3 részében. 

Részletes számítás zárt redőny hatására 

A társított szerkezeteket számítással is figyelembe lehet venni. Az EN ISO 10077 nemzetközi 

szabvány szerint a zárt redőny hatása hővezetési ellenállás növekményként figyelembe 

vehető: 

𝑈𝑤𝑠 =
1

1

𝑈𝑤
+∆𝑅

  ahol UW az ablak hőátbocsátási tényezője 

R a hővezetési ellenállás növekmény a zárt redőny, valamint a redőny és az ablak közé 

bezárt légréteg miatt.  

A hővezetési ellenállás növekmény függ a redőny hőtechnikai tulajdonságaitól és a re-

dőny légáteresztésétől. A szabvány szerint a spaletták, esslingeni redőnyök tipikusan át-

lagos légáteresztésű kategóriába tartoznak. A R értéke ekkor 0,16 körüli, vastag spalet-

ták esetén 0,22 körül.  

Egy 2,2 W/(m2K) átlagos hőátbocsátási tényezőjű kapcsolt gerébtokos nem passzított ab-

lakot figyelembe véve az U-érték 1,65-re változik a redőny hatását is figyelembe véve.  

Amennyiben az ablak egyik szárnyát low-e üvegezésre cserélik, a redőny hatására ez 1,3 

értékre javul.  Az épületenergetikai számításokban az átlagos, azaz a „nyitott” és „zárt” 

állapot számtani közepét lehet figyelembe venni. 

 Unappal (W/m2K) Uéjjel (W/m2K) Uátlagos (W/m2K) 

Kapcsolt gerébtokos ablak 2,2 1,65 1,93 

Kapcsolt gerébtokos ablak, 

egyik szárnyban low-e üveg 

1,6 1,3 1,45 

Kapcsolt gerébtokos ablak, 

egyik szárnyban hőszigetelő 

3–4–3 üveg 

1,4 1,15 1,28 

A redőny hatása az EN ISO 10077 szerint, átlagos légáteresztéssel 

AZ ÜVEGEZÉS CSERÉJE 

A még jobb energetikai besorolás érdekében az üvegezett ablakokat feljavíthatjuk egy-

szerű üvegcserével.  

A legkevesebb átalakítással és költséggel jár a keménybevonatos low-e üveg (síküveg) 

alkalmazása. Az alacsony sugárzású (low-e) üveg a két üvegréteg közötti sugárzásos hő-

veszteséget mérsékli, így egyrészt a komfortérzetet javítja, másrészt növeli az üvegek kö-

zötti légrés hőátbocsátási ellenállását, végeredményben javítja az ablak hőszigetelő ké-

pességét. 

Léteznek keménybevonatos low-e üvegek is, melyek nemcsak hőszigetelő üvegekben 

használatosak, hanem síküvegezésként, önmagukban is. Kétrétegű ablakokba építve a 

két üvegréteg közötti hőátbocsátási ellenállás körülbelül duplájára növekszik (0,18 
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m2K/W helyett 0,376 m2K/W) az egyik réteg üveg kicserélésével. Az üveg Ug értékén a 

kettős fa ablakkeret még tovább javít, mert a fa az üvegnél jobb hőszigetelő képességű.  

Ezzel a módszerrel + passzítással a teljes ablakszerkezet szabvány szerinti lesz: Uw ≤ 1,6 

W/m2K.  

passzítás + egy réteg low-e üvegcsere 1.51 W/(m2K) Spalettával: 1.13 W/(m2K) 

 120(109) x 218(208) cm-es kapcsolt gerébtokos ablak Uw értéke a fenti táblázatból 

A keménybevonatos low-e üvegcsere egy hatékony felújítási lehetősége a történeti, két-

rétegű ablakoknak. Már az egyik réteg kicserélése esetén is igen jelentősen (kb. 30%-al) 

csökkenthető a hőátbocsátási tényező.  

A módszer nagy előnye, hogy az ablakok műemléki- és esztétikai értékét ez a módszer 

nem csökkenti, így műemlék épületek ablakaiba is javasolt üvegezési mód.  

Megjegyzés: A keménybevonatos low-e üveg ugyanúgy áttetsző, nincs esztétikai válto-

zás. Előnyök: Az eredeti üvegezéshez képest jelentős az akusztikai nyereség. 1,2-2 mm 

vastag eredeti üveg helyett 4 mm vastag (nagyobb súlyú) üveg kerül az ablakba. Létezik 

6 mm vastag keménybevonatos low-e is, a fokozott hangtechnikai követelmények eléré-

séhez (nagy forgalmú főútvonalaink mellett lévő lakásablakokba ajánlott a beépítésük). 

 
 

Különböző kétrétegű ablakok üvegezéseinek  cseréjével elérhető Uw értékek táblázata. EN ISO 10077-

1, az EN 673 és az ISO 6946 szabványok alapján számított érték; Forrás: Szűts László 

A köztes keret/üvegfelület arányokhoz vagy tokvastagságokhoz tartozó Uw értékek line-

áris interpolációval közelíthetők.  

A táblázat tanulsága: A meglévő ablak teljes megtartása vagy az eredetivel megegyező 

(forma-azonos) kópiák gyártása mellett költségtakarékossági szempontból ajánlott, csu-

pán az egyik (a belső) szárnyak üvegezéseként a low-e üveg használata, mert így is meg-

közelítőleg azonos energia-megtakarítás érhető el, mintha mindkét üveg keménybevo-

natos low-e lenne.  

Ott, ahol az Uw értéknek feltétlenül ≤1,6 kell lennie, és az egyik üveg cseréjével ez a szám 

még nem igazolható, ott mindkét üveg cseréje javasolt. Ebben az esetben a megtérülési 

idő már nem 17-18 év, mint az egy rétegben történő üvegcserénél, hanem hosszabb. 
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HŐSZIGETELŐ ÜVEG BEÉPÍTÉSE 

Lehetséges energetikai beavatkozás: a legvékonyabb hőszigetelő üvegszerkezet alkal-

mazása, amilyen például a németországi Histoglas, amely kifejezetten történeti épüle-

tekbe alkalmazott szerkezete (3 mm üveg – 4 mm légrés – 3 mm low-e üveg, gáztöltés). 

Beépítése több szempont miatt általában a meglévő ablakok belső szárnyba ajánlott, 

de csak megfelelő mértékű és állandó filtrációs légcsere, vagy dekompressziós szellőzte-

tés mellett. Hátrány, hogy drágább, mint a keménybevonatos low-e üvegcsere, és a fenti 

táblázatból kiolvasható, hogy kb. ugyanannyit tud, mint az (olcsóbb) keménybevonatos 

low-e síküvegcsere. A legvékonyabb Histoglas2 üvegezéssel együtt Uw = 1,1 W/m2K körüli 

lesz a teljes ablak – ez a gyártó németországi tanúsítása, amely minősítés nálunk is fel-

használható3. 

Jelenleg Magyarországon az üvegeseknél könnyebben beszerezhető az ennél kicsit vas-

tagabb, ezért még jobb hőszigetelő képességgel rendelkező (3 mm üveg – 6 mm légrés 

– 4 mm low-e üveg) konstrukció. Ez az üvegszerkezet a történeti épületek ablakainál szo-

kásos 10-12 mm mély kittfalcnál ugyan 1-3 mm-rel vastagabb, azonban ez a vékony hő-

szigetelő üveg még befektethető a hagyományos kittes falcba, üvegszorító léccel rög-

zíthető a belső szárnyban (a két ablak közötti oldalon). Hátránya az előző megoldáshoz 

képest, hogy több munkát és kiadást igényel, mint az egyszerű síküveg-csere. Az üveg 

fogadására mai gyakorlat szerint sokszor mélyítik a falcot – ami nem minden esetben 

tanácsos – sőt káros, ezért inkább az üvegtakaró lécet ajánlott a vastagabb üveg rögzí-

téséhez megfelelő módon kialakítani a lenti vízszintes síkban felvett metszetrajz szerint. 

(Fekete színnel jelölt az üvegszorító léc, kékkel az új hőszigetelő 3-6-3 vastag üveg.)  

                                                      

2 http://www.histoglas.de/downloads/histoglas-sonderisolierglaeser-26-05-2014.pdf 
3 Forrás: http://www.ablakprofilok.hu/images/3-6-3KastenfensterUg.pdf 

 

http://www.histoglas.de/downloads/histoglas-sonderisolierglaeser-26-05-2014.pdf
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Hőszigetelő üveg belső szárnyba történő beépítésének rajza; Forrás: Lőrinczi Zsuzsa; Szecessziós stílusú 

ablakok  külső szárnyai leggyakrabban osztottak, hőszigetelő üveg külső szárnyba nem építhető be; 

Fotó: Hajdú József 

Esztétikai okokból nem ajánlott nagyon vastag (pl. az általános 16 mm-es üvegtávtartós) 

hőszigetelő üveg beépítése, mert túlzottan felvastagítja az ablakszárnyat és feltűnő a 

távtartó léc fémes csillogása. Hőszigetelő üveg formai okokból is inkább a meglévő ab-

lakok osztás nélküli belső szárnyaiba építendő be.  

Megjegyzés: a szellőzési rendszerrel együtt komplexen vizsgálandó az alkalmazás. 

Előnyök  

A különböző vastagságú üvegek alkalmazásával az ablak hangszigetelő képessége is 

jelentősen növekedni fog. Hangszigetelési szempontból ajánlott a 3–4–4 üveg, vagy a 3–

6–4 üveg használata. Ha a külső üveg megmarad az eredeti 1-2 mm-es üveg, akkor a 3 

különböző vastagságú üvegréteg hangcsillapítása a lehető legjobb eredményt adja 

(mindhárom üvegnek más az önrezgésszáma). 

A régi szárnyak megtartása ellen sokszor felhozott érv, hogy nem bírja majd el a nehe-

zebb, hőszigetelő üvegezést. Kétségtelen, hogy a 1-2 mm vastag régi üvegezés helyett 

a legvékonyabb hőszigetelő üvegezés is (2 x 3 mm), legalább háromszoros súlytöbblettel 

jár. Azonban míg a 2 mm-es üveg terhelésre azonnal elreped, a 3 mm-es vagy még vas-
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tagabb üvegezés (szokásos méretű üvegtáblák esetében) már kiékelhető az ablak-

szárnyhoz, mert a vastagabb üveg saját síkjában jelentős terhet képes elviselni. Ezért fe-

lesleges az önhordó méretezés, és vastag keretprofilok használata. A bevésős rendszerű 

pántok sokkal nagyobb terheket is elbírnak. (Az új csavaros rendszerűekről a régi filigrán 

keretekbe beépítve, ugyanez nem állítható, ezért megtartandóak az eredeti bevéső-

pántok is. 

További előny: kiékeléssel a kismértékű vetemedés is korrigálható. 

A belső ablakszárnyak üvegcseréjével az épület külső, eredeti megjelenését nem változ-

tatjuk meg. Kapcsolt gerébtokos ablakok külső ablakszárnya gyakran díszes osztólécek-

kel tagolt, ezért ilyen esetben esztétikai veszteség nélkül csak a belső szárnyban oldható 

meg a hőszigetelő üvegezés elhelyezése.  

Amennyiben a többlakásos épületek tulajdonosai nem közösen, hanem külön-külön kí-

vánják javítani lakásuk ablakainak hőszigetelő képességét, akkor a belső szárnyak üveg-

cseréje vagy átalakítása jelenti az egyetlen elfogadható korszerűsítési módot. Társashá-

zak esetén ugyanis a nyílászárók külső szárnya, annak megjelenése az osztatlan közös 

tulajdon része, tehát a többi lakótárs hozzájárulása szükséges az ablakok eltérő kialakí-

tású cseréjéhez.  

ABLAKCSERE 

Az ablakcserék nem jelentenének olyan nagy gondot, ha forma-azonos módon történ-

nének az utcai és udvari homlokzatokon, és a meglévő tokszerkezetek, vízszintes, díszített 

tokosztók lehetőség szerinti megtartásával. Ez azonban nem jellemző vizsgált korszakunk 

lakóépületeinél sem. 

Szükséges lenne, hogy azonos rétegszámú ablakokkal történjenek az ablakcserék, azo-

nos anyagból (fából), azonos mérettel (beépítési méret, profilméret pontos mintavé-

telezésével, mintázott tokosztók legyártásával), azonos nyitási módokkal, azonos va-

salatokkal (rúdzárakkal és nem bukó–nyíló zárszerkezetekkel) készüljenek. A belső ol-

dali kialakításhoz tartozik a bevésős, esztergált végű diópántok, réz fordítók látványa is. 

Az ablakcserék megoldhatóak lennének a meglévő vasalatok felhasználásával és pót-

lásokkal is. 

      

Rossz ablakcserék példái; Fotók: Lőrinczi Zsuzsa 

Más anyagokból (műanyag), más formai, technológiai kialakítással történő cseréjük stí-

lustörést okoz egy korabeli épület megjelenésében. Ezt tovább rontja a megváltozott nyi-

tási rendszer, a mai, teljesen más rendszerű és beépítési helyigényű zárszerkezetekkel. 
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A legnagyobb gond, hogy az új egyrétegű ablakok vaskos profilja az épületek homlok-

zati megjelenését lerontja. Az ablakok használati értékét a keretarány (teljes nyílászáró 

felület/üvegezett felület) előnytelen megváltozása csökkenti. A 43 mm-es régi ablakpro-

filok helyett az új hőszigetelt üvegezésű ablakok ≈72 mm-es keresztmetszetű szelvények-

ből készülnek, az új tokok nem takartak a káva által. 

Egy Budapesten is követendő, külföldi szabályzási példa lehetne a San Francisco-i, ahol 

egy meghatározott történeti városmagon belül, a történeti, védett környezetben az ab-

lakcserék, csak indokolt esetben és formaazonos módon történhetnek.4 

 A nem illeszkedő ablakcserék rendkívül károsak vizsgált időszakunk épületein: különböző 

ablakokkal már nem lesz egységes megjelenésű a homlokzat. A homlokzatok alapkon-

cepcióját adó azonos nyílászárók rendje megtörik, ezáltal a teljes épület értéke csökken.  

További hátránya a teljes ablakcseréknek, hogy a környező falfelület is sérül.  

Ezért javasolható az ablakok megtartása és felújítása, szükség esetén energetikai javí-

tása. A faszerkezetek korlátlanul javíthatóak, fapótlásokkal újra és újra meghosszabbít-

ható az élettartamuk. Szerencsére két rétegük miatt sokkal jobban feljavíthatóak, mint az 

egyrétegű mai ablakok. A műanyag ablakok egyáltalán nem javíthatóak fel, üvegezé-

sük se cserélhető jobbra.  

AZ ABLAKOK PASSZÍTÁSA 

A legfontosabb beavatkozás az ablakok passzítása, ütközőik megfelelő tömítése.  

Passzítással lehet a légcsere-számon javítani, ami a vetemedett nagyobb, mint 2-5 mm 

hézaggal záródó ablakoknál túl nagy. Kiszámolva egy korszakunk ablakának résfelületét 

megállapíthatjuk, hogy ha az asztalos passzítás szabályai szerint megfelelően zárnak a 

kapcsolt gerébtokos ablakok, akkor figyelembe véve a mögöttes tér használatát és pá-

ramérlegét (lásd részletesen a 4.2.3. fejezetben) az n=0,5 1/h átlagos tervezési légcsere 

szám nagyjából egybevág az átlagos páraterhelésű és méretű lakások esetén számít-

ható szükséges légcserével. 

Passzítva (pántállítással, falcgyalulással, ékeléssel) megoldható az ablakok ún. passzított 

záródása. Átlagos lakás esetében passzítást követően csupán a bejárati ajtók csekély 

méretű tömítésével elérhető egy optimum. 

A természetes (hagyományos) szellőzésű tereknél (vizsgált időszakunk többlakásos lakó-

épületeinél) a kémények szívóhatása biztosítja, hogy az ablakréseken át befelé áramol-

jon a levegő. Nem érdemes a légaknák és légudvarok téli felfelé történő légáramlását 

megszüntetni. (A légudvarokban lentől felfelé áramlik a meleg levegő.)  

Nyílt égésterű gázkazánok légutánpótlását zárt ablakok mellett a kéményseprő éves el-

lenőrzések során bevizsgálják. Eredetileg a gázkazánok engedélyezése során mérete-

zendő volt a 60 m3/h levegő bevezetésének biztosítása.  

A mai ablakcseréket követően gyakran tapasztalható páralecsapódás és penészedés. 

A kétrétegű, hagyományos ablakok legalább 15 cm-es ablakszerkezeti vastagsága nem 

véletlen, hanem szükséges ahhoz, hogy a csatlakozó téglafalazat belső felülete (ablak-

                                                      

4 http://ablakprofilok.hu/images/standards_for_window_replacement_san_francisco_2010.pdf 

http://ablakprofilok.hu/images/standards_for_window_replacement_san_francisco_2010.pdf
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béllete) télen ne legyen olyan hideg, hogy azon (normál használat mellett) lecsapód-

hasson a pára. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy amennyiben egy ablak szer-

kezeti vastagsága kisebb, mint 9,4 cm, akkor télen elkerülhetetlen a páralecsapódás. 

Vagyis nem véletlen, hogy a kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablak két ablakszárnya kö-

zött legalább 15 cm a távolság (általában: 15-19 cm), ugyanis több évszázad alatt kísér-

letileg, számítások nélkül fejlesztették ki a falazathoz illeszkedő, hőfizikai problémát nem 

okozó ablaktípust.  

Összefoglalva megállapítható, hogy a régi kapcsolt gerébtokos ablakok körül a beépí-

tésből adódó hőhídhatás sokkal kisebb, mint az új ablakok körül. Új egyrétegű ablakok a 

fenti szempontokat is figyelembe véve nem ajánlhatóak hagyományos falszerkezetbe.5 

Az energetikai összehasonlíthatóság érdekében az új ablakok esetében a hőszigetelő 

üvegezésben lévő gázok elillanását is figyelembe kéne venni, és nem csak egy adott 

beépítési pillanatra, hanem egy teljes élettartamra szükséges lenne az átlagos Uw érték 

meghatározása. Szükséges lenne összehasonlítani és az energetikai méretezésekben 

számszerűsíteni azt is, hogy a kapcsolt gerébtokos ablakok szoláris nyeresége mennyivel 

nagyobb, mint az újfajta ablakoké (1,4 szeres). Erre nézve szintén csak külföldön mért 

eredményekre tudunk támaszkodni. További kutatási téma lehetne a tömegesen elter-

jedt egyrétegű, újfajta- és műanyag ablakok beépítéséből adódó vonalmenti hőveszte-

ség összehasonlítása a magyarországi kétrétegű eredeti fa ablakokéval. 

Mindezen kutatási, számítási és mérési eredményekről az ablakok használóit tárgyilago-

san tájékoztatni kellene. A tájékoztatás várt eredménye lehet az értékfelismerés, végső 

soron az értékes homlokzatok védelme és rehabilitációja.  

  

Életciklus-elemzés: az ablakok gyártása során felhasznált energia, 1. fa, 2. reciklált alumínium, 3. PVC, 4. 

alumínium összehasonlítása; Forrás: AIA Environmental Resource Guide, átrajzolta: Vargha János 

 

                                                      

5 www.ablakprofilok.hu/images/KgtAblakokHoatbocsatasa_Dr_Becker_Bakonyi.pdf 

 

http://www.ablakprofilok.hu/images/KgtAblakokHoatbocsatasa_Dr_Becker_Bakonyi.pdf
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ABLAKOK JAVASOLT FELÜLETKEZELÉSE 

A régi ablakok esetében a lenolaj és az alsó eredeti lenolajos festékréteg legtöbbször 

még tökéletesen tapad a fára. Ezt a réteget nem érdemes leszedni. A megöregedett és 

lepergő későbbi fedőmázolást kell eltávolítani. Ezt követően a fafelületeket nyers lenolaj-

jal célszerű alapozni, majd lenolaj bázisú festékkel kezelni. A lenolaj molekulaszerkezete 

nagyon kicsi, sokkal kisebb, mint a fáé, ezért mélyen be tud szívódni az ablakkeretekbe, 

és tartós védelmet tud biztosítani. A második és harmadik réteg festék már pigmenteket 

is tartalmaz, ami védi az ablakot az UV sugárzás ellen.  

      

Szép, természetes színű kövek őrleménye a lenolajalapú festékek színezőanyaga; Fotó: Kakuszi Norbert, 

Molnár Zoltán 

A lassú száradás során a fa képes a rétegeket alaposan beszívni. Az időjárásnak kitett 

fafelületek védelménél nem mindegy, hogy hány évente kell az ablakokat újrafesteni. 

Az olajfesték használata mellett nincs szükség további fedőmázolásra, ami idővel bizto-

san lepereg, mert a rideg vastag máz nem tud a fával együtt mozogni úgy, mint a régen 

is használt lenolajfesték. A mázolásokkal egyre több felesleg keletkezik az ablakon, amitől 

aztán majd nehezen záródik. Ezek eltávolítása a legnagyobb munka egy ablak felújítása 

során. A lenolajfesték ezzel szemben nem képez plusz réteget az ablakon, ezért előnyö-

sebb, mint a fedőfesték. Tartós, csupán hét évente egyszer kell nyers lenolajjal és 5% 

stand-oillal áthúzni a külső felületeket. A lenolaj alapú festék, nem tartalmaz illékony ol-

dószereket, amelyek mérgezőek és egészségkárosítóak. 

REDŐNYSZEKRÉNYEK HŐSZIGETELÉSE 

Az esslingeni redőnyök felett lévő redőnyszekrény a redőny felhúzásához kialakított résen 

át szellőzik. A külső térből bejövő hideg levegőt érdemes mérsékelni, pl. a felhúzásra ki-

alakított rés seprűs szűkítésével. A légzárás nem lesz tökéletes, mert a redőny mozgatásá-

hoz hely kell. A leemelhető belső oldali szerelőlap, mely fa váztáblázatos, s a redőny sze-

relhetősége érdekében építettek be, az ütközőknél körbe gumitömítővel tömíthető (ér-

demes előtte passzítani). Magát a redőnyszekrényt belülről hőszigetelhetjük egy vékony 

hőszigetelő réteggel. 

A függőleges lefutó tokborítások mögé szálas, páraáteresztő hőszigetelést lehet betenni 

egy nagyobb felújítás során. Az 1900 után épült lakóépületek közül soknál találkozunk 

nagyobb beépítési réssel. (A spalettás, bélésborításos korábbi ablakoknak viszont töké-

letes a fal-ablaktok csatlakozása.) A szálas hőszigetelés páraáteresztése azért szükséges, 

mert az esetleg keletkező páralecsapódás párafékkel nem párosul. A tokok hőszigete-

lése ezeket a redőnyös ablakokat nagymértékben feljavítja. 
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Redőnyszekrény belső oldali hőszigetelése, sárga színnel, piros a váztáblázatos szerelőlap; Forrás: Visi 

Zoltán 
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4.3.3. ÉPÜLETGÉPÉSZETI LEHETŐSÉGEK 

Az épületgépészeti korszerűsítés céljai a következők lehetnek: 

 az életbiztonság növelése (nyílt égésterű, nyílt égőjű) készülékek cseréjével, a ké-

szülékek légellátásának növelésével,  

 energia megtakarítás és környezetvédelem: jobb hatásfokú hőtermelők beépíté-

sével, az elosztási, szabályozási veszteségek csökkentésével (korszerűbb szabályo-

zás, csővezetékek tárolók hőszigetelése), egyedi fűtés és melegvízkészítés köz-

pontira való cseréjével 

 energiahordozó váltás költségcsökkentés céljából: például elektromos melegvíz-

készítésről gázkazánra váltás 

 az utólag kiépített nem esztétikus, esetleg építészeti értékeket károsító megoldá-

sok kiváltása esztétikusabb gépészeti megoldásokkal, például parapet-konvekto-

rok kiváltása 

 komfortnövelés, például:  

o a gázkonvektorok, HÉRA készülékek nem megfelelő hőmérsékleteloszlást 

biztosítanak, különösen a nagy belmagasságú terekben, ezek kiváltása 

például radiátorokkal 

o szabályozható fűtés kialakítása 

o a szellőztetés javítása, a vizesblokkok gépi szellőztetése, esetleg szűrt lég-

befúvás a belvárosi rossz minőségű levegő tisztítása céljából  

o átfolyós melegvízkészítés tárolósra váltása 

o nyári hűtés légkondicionáló berendezés kiépítésével 

o padlófűtés a vizesblokkokban, vagy esetleg olyan helyiségekben, ahol az 

eredeti parkettát már értékvédelmi szempontból jelentéktelen burkolattal 

váltották ki 

o zaj csökkentése: egyedi és lakásközponti fűtések, nem megfelelően kiala-

kított központi fűtések kiváltása csendesebb központi vagy egyedi rend-

szerrel 

o egyedi fűtés és melegvízkészítés központira váltása 

 hőfogyasztás mérés megvalósítása költségosztással (központi rendszerek esetén) 

 állagvédelmi célú szellőztetés 

 fizikai avulás okozta károk javítása, például: eredeti vagy utólag beépített, de 

gyakran meghibásodó ólomcsövek, eternit csövek kiváltása korszerű vezetékek-

kel, nem légtömör, szivárgó gázcsövek cseréje 

A városszövet megújításának záloga, hogy a környezeti fenntarhatóság minden eleme 

minél magasabb szintet érjen el. Ennek elérése érdekében az energetikai kérdések mel-

lett a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás és a társadalmi fenntarthatósági kérdé-

sekkel szoros összefüggésben a földhasználat kérdéseit is át kell tekinteni. 
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FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ TERMELÉS 

EGYSZERŰEN VÉGREHAJTHATÓ INTÉZKEDÉSEK 

Soklakásos társasházak esetén mindig problémás az egyes tulajdonosok közötti meg-

egyezés, ami megnehezíti a házközponti intézkedések alkalmazását. Ezért a legtöbb 

esetben csak lakásszintű intézkedések jöhetnek szóba. Parapetes gázkonvektorok esetén 

a legegyszerűbb és legolcsóbb alternatívát új, korszerű gázkonvektorokra történő csere 

jelenti. A korszerű gázkonvektorok hatásfoka megközelíti a korszerű gázkazánokét, jól sza-

bályozhatók, de nem oldják meg a parapetkiállások esztétikai problémáit, a zajt, vala-

mint a lakásban kialakuló kedvezőtlen hőfokeloszlást.  

Az elektromos fűtés elvileg lehetséges, esztétikus, olcsó és könnyen kivitelezhető. Ennek 

ellenére nem javasoljuk, mert bár a hatásfoka kiváló, ha a végenergiát tekintjük, de na-

gyon rossz, ha figyelembe vesszük az elektromos áram magyarországi előállítási hatásfo-

kát (kb. 1 kWh áram előállításához 2,5-3,0 kWh primerenergia szükséges). Ennek megfe-

lelően az elektromos áram ára is jóval magasabb, mint a gázé. 

Növekvő az igény gépi hűtés kiépítésére egyedi split rendszerű klímaberendezésekkel. 

Ezek sem esztétikai, sem energetikai, sem környezetvédelmi szempontból nem javasoltak. 

Kültéri egység ezekben az épületekben utcafrontra nem helyezhető. Az OTÉK előírásai 

alapján a klímaberendezések tartozékainak légaknába való elhelyezése nem megen-

gedett (OTÉK 70.§ (8)). Az esztétikai és zajproblémák miatt a kültéri egységek udvari el-

helyezése sem javasolt, így esetleg a pincében vagy a padláson lehet néhányat elhe-

lyezni, de ekkor szükséges a pince vagy a padlás megfelelő átszellőztetése. Ez sokszor 

költséges gépi szellőzést jelent. Az egész ház hűtése így biztosan nem oldható meg, leg-

feljebb egyes felső, esetleg alsó szintű lakásé. Léteznek esztétikusabb megoldások kültéri 

egység nélküli egyedi klímaberendezésekre is, de akkor is szükség van homlokzaton meg-

jelenő szellőző rácsokra. Ilyen megoldások a nem védett és nem díszes udvari homlokza-

ton elképzelhetőek.  

  

Forrás: http://www.rapidclimatecontrol.com/unico-range 

 

http://www.rapidclimatecontrol.com/unico-range
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KÖZEPES NEHÉZSÉGEKKEL JÁRÓ BERUHÁZÁSOK 

Elvi lehetőséget jelentenek a korszerű faelgázosító és pellet kandallók is, melyek beépíté-

sét a szilárd tüzelőanyagok szállítási és tárolási nehézségei miatt nem javasoljuk. Ezenkívül 

környezetvédelmi szempontból sem ajánlatos sűrű városi szövetben sok ilyen pontszerű 

szennyezőanyag forrás (elsősorban a por és az NOx jelent problémát) telepítése.  

 
 

Faelgázosító kandalló; Forrás: 

http://www.haassohn.com/ 

Kondenzációs kazán; Forrás: www.ariston.com 

 

Az eddigieknél jobb megoldás a lakásközponti fűtés és melegvízkészítés kiépítése kombi 

cirkóval, amennyiben van megfelelően elhelyezett kéménykürtő a vizes helyiségekben, 

az előszobában vagy a kamrában. Az Ökodesign irányelv értelmében 2015. szeptember 

26. óta csak kondenzációs kazán hozható forgalomba. Ez speciális füstgázelvezetést von 

maga után, mely igen költséges lehet, ha a kéménycső hosszú. Kazánok parapetes füst-

gázkivezetése ezen épületekben általában nem engedélyezett. 

Ilyen megoldással egyben a melegvízellátás is megoldható kiváltva az esetleges (magas 

üzemeltetési költségű) villanybojlert. Amennyiben van elég rendelkezésre álló hely érde-

mes a jobb komfort érdekében indirekt fűtésű tárolót is alkalmazni. Egyéb esetben átfo-

lyós kombi készülék célszerű. A fűtési csővezetékek a falban vezethetők (pl. ötrétegű cső-

ben), esetleg helyenként a parketta alatt (pl. átvezetés egy erkélyajtó előtt). Ilyenkor a 

parketta eredeti állapotát vissza kell állítani. 

A radiátorokat a helyiségenkénti szabályozhatóság érdekében termosztatikus szeleppel 

kell ellátni. 100 m2 felett központi külső hőmérsékletkövető szabályozó alkalmazása köte-

lező (7/2006 TNM rendelet), alatta javasolt. Előnyös, ha a termosztát programozható. 

KÖZPONTI HŐELLÁTÁS 

Még jobb megoldást jelent a központi fűtési- és HMV rendszer kiépítése. Ez azonban in-

kább csak önkormányzati tulajdonú épületekben lehet reális, egyéb esetekben a lakók 

megegyezésére kicsi az esély. Ehhez hozzájárulnak a központi rendszerekkel kapcsolatos 

(általában téves) előítéletek is.  

A központi energia ellátás általában jobb hatásfokú, összességében kisebb beruházási 

és karbantartási költségű, valamint kisebb helyigényű, mint a lakásonkénti vagy a helyi-

ségenkénti fűtés. A zajszint is kedvezőbb. 

Egy ilyen rendszer kiépítése jelentős átalakítással jár, mely azonban átgondolt tervezéssel 

esztétikai károk nélkül megoldható. Új fűtési, és melegvízhálózat kiépítése szükséges, 

http://www.haassohn.com/
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amely általában megoldható a vizesblokkok elrabicolt aknáiban. Célszerű lakásonkénti 

hőfogyasztásmérőket kiépíteni, ami lehetővé teszi a hatékony költségosztást. Ez azt is je-

lenti, hogy lakásonkénti fűtési köröket kell kiépíteni, hasonlóan a lakásközponti rendsze-

reknél leírtakhoz. A kazánház és a tárolók elhelyezése általában a pincében megold-

ható, a fűtetlen terekben található tárolókat, alapvezetékeket és szerelvényeket hőszi-

getelni kell. A padlástérben csak a padlásfödém megerősítésével lehet kazánházat el-

helyezni.  

A központi használati melegvízellátó rendszerhez indirekt fűtésű tároló és cirkulációs há-

lózat kiépítése szükséges. Gondolni kell a tárolók nagy helyigényére és súlyára. 

Központi rendszerrel lehetővé válhat napkollektoros melegvíztermelés is. A napkollekto-

rok elhelyezése azonban városképi kérdéseket vet fel, ezért óvatosan kezelendő. A belső 

udvarokra néző, kedvező tájolású tetőkön esetleg lehetséges alkalmazásuk. A napkol-

lektorok további jelentős méretű tárolókat igényelhetnek. Amennyiben nincs központi hő-

ellátó rendszer, akkor napelemek jöhetnek csak számításba.  

Elvileg szóba jöhet a központi hűtés is, de a kidobott hő elvezetése hasonló problémákat 

vet fel, mint egyedi rendszerek esetén. Értékvédelmi szempontból tetőn és nem az érté-

kes, díszített  homlokzatokon oldható csak meg. 

 

Forrás: www.archiexpo.com 

TÁVHŐELLÁTÁS 

A legjobb megoldást a belvárosi épületek hőellátására egy korszerű távhőellátó rendszer 

kiépítése jelentené. Így lehetővé válna, hogy a sok pontszerű szennyezőanyag forrás ki-

váltásra kerüljön, jelentősen javítva a belváros levegőminőségét. A központi energiaellá-

tásnál felsorolt előnyökkel a távfűtés is jellemezhető. Szakszerű tervezéssel a fűtési (esetleg 

hűtési) és melegvízvezetékek aknákban és falakban rejtve vezethetők.  

A csövezések vezetésére a meglévő légaknák a legalkalmasabbak a pincékkel és pad-

lással összekötve. Kerülni kell a kapualjakban, lépcsőházakban, díszített udvari homlokza-

tokon történő csővezetést. Jelentős költségtényező lehet a helyreállítási munka vizsgált 

korszakunk épületei esetében. 
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Forrás: www.epget.bme.hu 

Egy korszerű távhőrendszer nem hasonlítható össze a köztudatban elterjedt korszerűtlen 

rendszerekkel. Egy modern rendszer megújuló energiát, illetve hulladékhőt hasznosít ko-

generációban előállítva, így jó hatásfokkal, hatékony primerenergia felhasználással jelle-

mezhető. Lehetővé teheti továbbá nem csak a távfűtés, hanem a távhűtés alkalmazását 

is, mely az egyetlen minden szempontból vállalható hűtési mód ezen épületekben. 

Maga a távhőhálózat kiépítésének fajlagos költsége sem jelentős egy ilyen épület komp-

lex energetikai rehabilitációjának összköltségéhez képest, feltéve, ha a gerincvezeték a 

városrész határáig már ki van építve. 

Ugyanakkor viszont egy távhőellátó rendszer kiépítése csak városszintű tervezéssel, nagy-

léptékű beruházás formájában valósulhat meg, melyhez feltétlenül szükséges a megfe-

lelő politikai akarat.  
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VÍZGAZDÁLKODÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS 

A települések vízhasználata ugyan lényegesen kevesebb arányt tesz ki az országos víz-

használatból, mint azt általánosan gondolnánk, azonban biztonsági kérdések miatt ér-

demes a településekre érkező vizek forrás és igény oldali áttekintése. 

 

Vízfelhasználás szektoronkénti megoszlása; Forrás: Szalkai, 2009 

A városi tömbök vízellátása jelenleg kizárólag a közüzemi vízhálózatból biztosított. A fel-

használt vizeket jellemzően a városokon kívüli területekről, felszín alatti vízforrásokból nye-

rik, és tisztítás után juttatják el a lakásokba. A városokban keletkezett szennyvizeket pedig 

csatornákon át juttatják a szennyvíztisztító telepekre, onnan vezetik vissza felszíni élővi-

zekbe. Ezen vízhasználatot kiszolgáló rendszer mellett létezik még az esővízgyűjtő rend-

szer, amely a városok jellemzően burkolt utca- és tetőfelületein keletkező vizeket gyűjtik 

össze és vezetik a felszíni vízbefogadók felé. 

A kommunális vízfelhasználás erősen köthető a lakossági vízfogyasztáshoz. A lakossági 

vízfogyasztás Magyarországon az 1990-es években tapasztalt maximális fajlagos értékek-

hez képest csökkenő tendenciát mutat. A KSH adatai szerint az átlagos vízfogyasztás Bu-

dapesten 136 l/fő/nap volt 2013-ban. [KSH, 2014] 

A rendszer sérülékenysége az egyre gyakoribb intenzív esőzések idején mutatkozik meg. 

Az esővízgyűjtő csatornák nem tudják elvezetni a hirtelen lezúduló esővizet, ami számos 

beázást, kárt okoz. 

A meglévő historikus épületek vízgazdálkodási kérdése az épületek adottságai miatt 

speciális műszaki kérdéseket vet fel. Az épületek eredeti víz- és szennyvíz elvezetési 

rendszere az 1800-as évek előtti és az 1900-as évek eleje között épült épületeknél nagy 

eltérést mutat. A korábban épült épületeknél nagyon kevés vizes berendezés és helyi-

ség létesült, míg a későbbi épületeknél az épületen belüli rendszer már a mai elvekkel 

analóg volt.  
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Telken belül létesített kút és házi vízmű részletrajza; Forrás: Sándy, 1999 

 

 

Telken belül létesített szennyvízülepítő; Forrás: Sándy, 1999 
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Összefoglalva az épületek létesítése során kevesebb vizet használó és a vezetékes víz 

bevezetése előtt (1880 előtt) helyi vízforrásokat is igénybe vevő megoldások voltak. Az 

1860-as években már volt csatornarendszer (pl. vizsgált tömbünkben a Csányi utca 8. 

épületben is). A központi szennyvízkezelés komfortosabb, higiénikusabb, ugyanakkor pa-

zarlóbb.  

A jövőbe tekintve a fenntartható városi vízhasználat az Autonóm város tanulmány szerint 

következőket jelenti: [Ertsey, 2004] 

 fenntartható vízfogyasztás (lásd lejjebb), 

 a felszíni és felszín alatti vízbázisok (pl. talajvíz) fenntartható hasznosítása, 

 a csapadékvíz gyors elvezetése helyett felfogása, tározása, maximális hasznosí-

tása (megfelelő laksűrűség esetén), 

 a szennyvíz tisztítása, újrahasznosítása (lásd: fenntartható szennyvízgazdálkodás), 

 a fel nem használt vizeknek a vízkörforgásba, illetve víz-hiányos területekre jutta-

tása, 

 klímajavítás párologtatás révén (növényzet, vízfelületek). 

E követelmények maradéktalanul cca. 300 fő/ha laksűrűség alatt teljesíthetőek. 

Fenntartható vízfogyasztásnak tekinthető az a vízfogyasztás, mely  

 ivóvizet csak olyan célra használ, amelyre nem ivóvíz minőségű víz (közegészség-

ügyi okokból) nem alkalmas, 

 nem ivóvíz minőségű használati vízigényét egyéb, erre alkalmas forrásokból elé-

gíti ki: esővíz, talajvíz, tisztított szennyvíz, szürkevíz-visszaforgatás, etc., 

 vízfogyasztása során a víztakarékosság maximumára törekszik. 

Jelenlegi átlagos városi vízfogyasztás: 140-200 l/fő 

A fenti követelményeknek megfelelő, fenntarthatónak tekinthető vízfogyasztás összeté-

tele (naponta): 

 ivóvízfogyasztás (étkezés, mosogatás, tisztálkodás): cca. 60 l/fő (40%), 

 esővíz ill. talajvízfogyasztás (mosás, WC-öblítés): cca. 30 l/fő (20%), 

 szürkevíz, tisztított szennyvíz (WC-öblítés, egyéb) a fenti fogyasztásból visszafor-

gatva: cca. 60 l/fő (40%), 

 összes vízfogyasztás: cca. 150 l/fő (100%). 

Nettó vízfogyasztás (visszaforgatott mennyiség nélkül): cca. 90 l/fő, vagyis az ivóvíz-meg-

takarítás mértéke így a 150 l-es fogyasztáshoz képest 60%-os. Aszály esetén, azaz esővíz-

hasznosítás nélkül a megtakarítás 40%-os. 

A fenntartható vízfogyasztás fenti összetétele akkor teljesíthető, ha az ivóvizet kiváltó víz-

források helyben állnak rendelkezésre. Az esővíz-hasznosítás általános megoldásként al-

kalmas. A helyben rendelkezésre álló esővíz feltétele a gyűjtőfelület megléte, amely  lak-

sűrűséghez köthető. 

Városi közegben, Budapest csapadékátlagát figyelembe véve (600 mm/év), a zöldfelü-

letek maximumára törekvő beépítés mellett, azaz legalább a telek 50%-át borító zöldtető 
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esetén, max. 300 fő/hektáros laksűrűség (34 m2 telek/fő) mellett a terület a rajta lakók 

esővízigényét képes fedezni.” 

A vizsgált épületeknél a vízhasználat csökkentésének lassan általánossá váló megoldásai 

mellett (takarékos WC öblítés, takarékos csaptelepek, stb.) az esővíz gyűjtésére és újra-

hasznosítására is érdemes és lehet beruházásokat javasolni. Az esővízgyűjtés megvalósul-

hat: 

 épületben (pincében), vagy 

 épületen kívül (udvar szintje alatt). 

Az esővízgyűjtés előnyei, a felhasználás lehetséges területei: 

 átmeneti záportározó, 

 ívóvíz csökkentési vízforrás  

o WC-k öblítésére,  

o mosógépek vízellátására. 

A szakirodalomban gyakran előforduló megoldás a fekáliával nem szennyezett „szürke 

szennyvizek” újrahasznosítása (pl. WC öblítésre). Ezen megoldásnak lényeges környezeti 

előnyei vannak, azonban jelenleg a megvalósítás és üzemeltetés magas költségigénye, 

valamint a jelenlegi víz és csatorna árak alacsony mértéke mellett gazdasági okokból 

nem javasolt. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZELEKTÍV SZEMÉTGYŰJTÉS 

A hulladékgazdálkodás és az épített környezet alakítása kapcsán két célt kell szem előtt 

tartani: 

 az épített környezet létesítése, átalakítása, bontása során keletkező építési hulla-

dékok mennyiségének minimalizálása, újrahasznosítása, illetve, 

 az épületek használata során keletkező újra nem használható hulladékok meny-

nyiségének csökkentése. 

A továbbiakban csak a második témával foglalkozunk, tekintve a tanulmány célközön-

ségének igényeit és lehetőségeit. 

Történetileg visszatekintve az épületek építése során ez a kérdés lényegesen kisebb mér-

tékben jelentett problémát. A keletkező hulladékok mennyisége ugyanis lényegesen ke-

vesebb volt, mint manapság. A csomagolóeszközökből, sajtótermékekből jellemzően ki-

sebb mennyiségű papírhulladék keletkezett, aminek nagy részét a háztartások újra tud-

ták hasznosítani. Az újra nem hasznosítható hulladékok nagy része a társadalom valamely 

részének még értékes volt. Az ószeresek mindenféle használati tárgyat gyűjtöttek, a tüze-

lés melléktermékeként képződő hamu és salak „műtrágyázásra” hasznosítható volt. Ter-

mészetes és nem műanyagok hulladékai. Az épületekben keletkező jelenleginél lénye-

gesen kisebb mennyiségű hulladékot az épület, vagy az udvar egy részén gyűjtötték, 

amit a városi szemetes rendszert üzemeltető cégek szemetes-emberei vittek el heti rend-

szerességgel. 

A XX. század végére a háztartási hulladékok jellege és mennyisége nagyon megválto-

zott, ez az EU csatlakozást megelőző időszak környékére tehető, amikor a hulladékkezelés 

a legnagyobb kihívásokkal szembesült. 
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Az ország Európai Uniós csatlakozásával azonban a hulladékok forrását jelentő csoma-

golótermékek terén is történt pozitív – a hulladékok mennyiségét csökkentő – szabályo-

zás. Továbbá EU támogatásokkal felszámolásra kerültek a kistelepülési, védelem nélküli 

hulladéklerakók, és a környezetre kevésbé terhelő, zárt technológiás regionális hulladék-

lerakók épültek ki. Számos elképzelés mentén megindult a településeken a hulladékok 

gyűjtése és a szelektált anyagok újrahasznosítása. Ezen intézkedésekkel összességében 

jelentősen csökkent a nem használt hulladékok mennyisége.  

Magyarországon gyűjtött települési hulladékok mennyisége és formája; Forrás: KSH, 2014 

Hulladék kezelése (ezer tonna) 2005 2010 2011 2012 

szelektív gyűjtés után újrafel-

dolgozással, komposztálással 

hasznosított 

444 789 837 1015 

energiahasznosítás égetéssel 303 406 408 364 

lerakással ártalmatlanított 3859 2838 2563 2608 

Összes keletkezett hulladék 4646 4033 3809 3987 

Az újrahasznosítás előfeltételeként kezelt szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága terén 

három fő szempontot érdemes figyelembe venni: 

 alakuljon ki a lakókban olyan környezettudatos szemlélet, amely motiválja őket a 

hulladék szelektálásával járó kényelmetlenségek felvállalására, 

 legyen hely a lakásban/épületben/szomszédságban a hulladékok nagyobb teret 

igénylő szelektív gyűjtésére, 

 a szelektív hulladék leadását szolgáló tárolók legyenek a lakók számára minél ké-

nyelmesebben megközelíthetők. E hármas szempontrendszer elve mentén a fő-

város legtöbb kerületében működik jelenleg a “A fővárosi házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtő rendszer” nevű EU társfinanszírozású program, amely során a papír 

és a műanyag hulladékokat gyűjtik kék, illetve sárga fedelű szemetesekben.  

  

 

Keletkező hulladékok megoszlása; Forrás: Nagy, 2011 
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A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtési rendszer két elv mentén szorul fejlesztésre: 

 több frakció (szerves, üveg, fém, stb.) gyűjtését is meg kellene tudni oldani, hiszen 

az összes hulladék nagy százaléka hasznosítható lenne 

 az épületekben a szelektív hulladékgyűjtő edények többlet helyigényét biztosí-

tani kellene, ennek lehetősége megvizsgálandó. 

        

Épületekhez kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő tartályok; Forrás: www.fkf.hu 

Kommunális és a szelektív hulladékot gyűjtő edények a szűk kapualjakban 

A vizsgált épületekben megtalálhatók a program részeként telepített kék és sárga fedelű 

gyűjtőedények. Azonban az eredeti építészeti koncepciójában se ezen, se az általános 

gyűjtőedényeket nem tervezték be. Elhelyezésük a forgalmat zavarja, valamint az eszté-

tikai és higiéniás komfortra károsan hat.  

A fenti fotókon is látható, hogy a meglévő épületek többségében a lépcsők miatt a hul-

ladékgyűjtő edények nagyon korlátozottan helyezhetők el. Egyedileg kell tehát megvizs-

gálni, miként lehet a nagyobb, esztétikusabb térigényt biztosítani, mint 

 bejárat mellett 60-as évektől már általánosan használt hulladéktárolók utólagos 

kialakításával, 

 udvaron belüli közösségi hulladékgyűjtő sziget kialakításával, 

 szomszédságban, azaz a környező utcákban, közterekben szelektív hulladék-

gyűjtő szigetek esztétikus kialakításával. 

http://www.fkf.hu/
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4.4.  HISTORIKUS ÉPÜLETEK, ENERGETIKAI MINŐSÉGET 

JAVÍTÓ FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉSE KONKRÉT 

ÉPÜLETEK VIZSGÁLATÁVAL 
 

A kutatás során egy épületet (VI. Nagymező utca 25.) részletesen vizsgáltunk, majd a 

három mintaterületről egy-egy mintaépületet választottunk (VIII. Szentkirályi utca 13., VII. 

Csányi utca 8. és VI. Izabella utca 41.), melyeket egyszerűsített módon elemeztünk. A 

vizsgálat célja az épületek jelenlegi energetikai jellemzőinek feltárása és az 

energiaigény megbecslése, majd az energetikai felújítással elérhető 

energiamegtakarítás elemzése volt. Mivel mind a négy épület épületszerkezeti 

kialakítása tömör téglafalas, pince felett dongaboltozatos, magas tetős, kétrétegű (és 

síküvegezésű) nyílászárókkal épült eredetileg, különbséget inkább az épületgeometria 

okozhat: míg a Nagymező utcai épület körülépített belső udvaros saroképület, az 

Izabella utcai saroképület belső udvara három oldalról körülépített, a szomszéd belső 

udvarával egybenyitott. A Szentkirályi és a Csányi utcai épületek U-alakúak, az 

udvarban alacsonyabb belső szárnyakkal.  

Nem volt cél a kiválasztott épületek pontos energiatanúsítványának elkészítése, inkább 

az adott típusú épületekre vonatkozó általános tanulságok leszűrése. A számítás során 

bizonyos paraméterek csak becslése alapszanak, például nem volt lehetőségünk az 

összes lakásban az épületgépészeti rendszer milyenségét meghatározni. 

A KUTATÁS MÓDSZERE 

A vizsgálat során az épületek eredeti építési engedélyezési tervrajzai alapján 

dolgoztunk, melyek a tervtárban elérhetőek voltak. A tervrajzokat digitális formában 

feldolgoztuk. Az épületeket megtekintettük, lefotóztuk.  

Részben a helyszíni szemle, részben a tervek, részben pedig a szakirodalom alapján 

elkészítettük az épület fő szerkezeteinek leírását. A Nagymező utcai épület esetén 

elkészítettük az épületszerkezeti részletrajzokat. 

Az egyes lakásokba nem volt lehetőségünk bejutni, ezért az épületgépészeti rendszer 

esetén részben a helyszíni szemlén kívülről is látható elemekre (pl. parapet-konvektor 

kiállások), részben a belvárosi épületekre vonatkozó statisztikákra hagyatkoztunk.  

Meghatároztuk az épületek, illetve egyes tipikus lakások jelenlegi energiaigényét és 

besorolását a TNM rendelet szerint. Különböző felújítási alternatívákat határoztunk meg, 

és kiszámítottuk az épületszerkezeti és épületgépészeti intézkedésekkel elérhető 

megtakarítást. A Nagymező utcai épületnél a belső oldali szigetelések hatását 

részletesen elemeztük és felismertük, hogy ilyen szigetelések esetén az állagvédelmi 

szempontok alapján kell meghatározni a hőszigetelés megengedhető mértékét. 
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4.4.1. VI. KER., BUDAPEST, NAGYMEZŐ UTCA 25.  

Forrás: TÁMOP – 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 számú projekt, Dr. Fülöp Zsuzsanna, Dr. 

Kakasy László, Kuntner Ferenc, Bakonyi Dániel, Tempfli M. Szilárd) (VI. kerület, 16. tömb, 

HRSZ: 29028) 

A VIZSGÁLT ÉPÜLET ISMERTETÉSE 

Építtető: Karfunkel Salamon 

Építész: Schannen Ernő 

Építőmester: Gutwillig József  

Felépülés éve: 1894., építési engedély: a Fővárosi Tanács 1894. február 14- én adta 

meg a háromemeletes bérházra. 5082/1894-III BFL), Hrsz. 29028. Forrás: Rozsnyai József  

Az épület jelenleg fővárosi egyedi védelem alatt áll. 

   

   

Helyszínrajz, homlokzatok és részletek 
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A kapunál Karfunkel Salamon monogramja és a készítés dátuma látható 

ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS 

A vizsgált saroképület zárt sorú, keretes beépítésű városi szövet része. A földszint plusz 

három lakószintes épület az épületszárnyak alatt teljes egészében alápincézett, 

beépítetlen padlású és négy oldalról veszi körbe saját belső udvarát. Négyszögű udvar 

köré épített. 

A 380. oldalon található ábrán bemutatjuk a mintaépület általános emeleti alaprajzát. 

Az utcai homlokzatok mögött két traktus mély, nagyobb lakások (1., 2., 3., 4., 7. jelűek), 

míg a csak udvari homlokzattal rendelkezők egy traktus mélységű, kisebb lakások (5., 6. 

jelűek). 

A lakások részben a folyosóról, részben a lépcsőházból nyílnak. Valamennyi lakás saját 

vizesblokkal rendelkezik. Szintenként 7 db lakás van, valamennyi eltérő alaprajzi 

elrendezésű. 

Megfigyelhető a felfelé csökkenő belmagasságok rendje, valamint a belső udvar 

viszonylagos szűkössége a magasságához mérten. A metszet feltünteti a 

főlépcsőházból nyíló loggiás kialakítású közlekedőt, továbbá a mellékszárny kőkonzolos, 

kőlemezes függőfolyosó szerkezetét egyaránt. 

ARCHITEKTÚRA, HOMLOKZATKÉPZÉS 

A neobarokk bérház az akkor megengedett maximum beépítettséggel épült fel. 

Utcafrontján reprezentatív bérlakások sorakoztak. Tervezője sarokrizalitot alkalmazott, a 

csekély kiugrású falszakaszokon, sarokkváderezést utánzó vakolat-arhitektúrával. 

Mindkét utcára néző homlokzaton egyenletes ritmusban sorolta az ablakokat. A szűk 

utcából nézve az ablakok fölötti jellegzetes domborműves szemöldökmezők uralják a 

látványt. Az első emeleti nyílások plasztikus keretezést kaptak: az osztópárkány felett a 

mellvédfalak magasságáig érő posztamenseken féloszlopok állnak kompozit stílusú 

lábazattal és oszlopfővel. Felettük roccaille díszítésű timpanonok zárják az ablakok 

keretezését. A második emeleti ablakok Belvedere-oromzatosak (Fellner és Helmer 

építészpáros stílusának erős hatását mutatják). A harmadik emeleti ablakok a 

legszerényebb keretezésűek. A kapu a sarokrizalit nélküli rész középtengelyébe került, 

két oldalán, az első emeleten 1–1 erkély van, melyek kőkonzolokkal gyámolítottak. A 

Nagymező utca felől 9 tengelyes, az Ó utca felől 11 tengelyes a homlokzat. 
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Homlokzati kialakítások, díszítések                           

Az épületdíszek anyag-meghatározásához diagnosztikai vizsgálat szükséges; 

valószínűleg stukkó lustro öntvények, de ebben az időszakban a román cementből 

készített stukkók is használatosak voltak. Voltak helyszínen mintázott díszek, és előre 

öntöttek is, melyeket minden esetben fémkapcsokkal is rögzítettek a speciális ragasztás 

mellett. 

Kétrészes, díszes főpárkány zárja az épületet. A kőgyámsort idéző öntött díszeknek nincs 

tartófunkciója, azonban az épület egységes stílusához tartozó elemek. Pótlásuk 

szükséges, mert néhol hiányoznak. A párkányok díszítésében a fogsor-motívum 

mindenütt felfedezhető.  

Az épület utcai lábazata kb. 15 cm vastag forrásvízi keménymészkő (tardosi) tömbökből 

áll, amelyet több helyen a földszinttel együtt fényes műanyag festékkel szürkére 

festettek. Eltávolítása a lábazatról megkezdődött. 

   

Lábazat, és a kapu fölötti díszítés 
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Az erkélyek 1 darab faragott tömbkőből készültek. A félköríves záródású kapu 

valószínűleg tölgyből van.  

Alul íves fokokkal indul a barokk formaképzésű lépcső. Az orsótér felől a kovácsoltvas 

korlát alsó vaslemeze fogja össze a lebegő, falba befogott, egymásra támaszkodó 

lépcsőfokokat. Ez a leggyakoribb megoldás vizsgált korszakunk épületeinél. 

A díszmű-kovács munkák az épületen egységes stílusban készültek, gazdag és 

aprólékos roccaille díszítésűek. Magas színvonalú, értékes alkotások. 

     

Kovácsoltvas szerkezetek 

ÉPÜLETSZERKEZETI LEÍRÁS  

Alapozás 

Az épület sávalapozással készült. Az alapfalak a pincefalak lépcsőzetes kiszélesítésével, 

tömör nagyméretű téglából készültek a kor építési gyakorlata szerint. Az alapozás 

mélységéről, szélességéről feltárások útján lehetne ismereteket szerezni. 

Pincefalak 

Tömör nagyméretű téglából, illetve durvamészkőből fűrészelt tömbökből készült ún. 

vegyes fal. Vastagsága 90 cm.  

Vízszigetelések 

Vízszigetelések nem készültek a kor épületeiben. A pincék viszonylagos szárazságát a 

szellőző ablakokon át bekövetkező légcsere biztosította. 

Felmenő falak 

A földszinttől felfelé tömör nagyméretű téglából épültek a falak. A földszinten 75 cm, az 

I. emeleten 60 cm, a II. és a III. emeleten 45 cm falvastagság készült. A falakban lévő 

nyílások áthidalására téglából boltöveket falaztak, illetve szükség esetén melegen 
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hengerelt acél I szelvényeket használtak. Az ablakok alatt a mellvédfal vastagsága 30 

cm-re csökken. A falak kívül és belül vakolt felületűek. 

Födémek 

A pince felett tömör nagyméretű téglából rakott dongaboltozat készült. 

A padlás alatti zárófödém csapos fagerenda-födém. A többi közbenső födém 

melegen hengerelt acél I gerendák közé falazott poroszsüveg boltozat. A gerendák 

méretét, és hogy használtak-e orrtéglát a poroszsüveg feltámasztásához, csak 

feltárásokkal lehetne megvizsgálni. 

Folyosók 

A lépcsőházhoz közvetlenül csatlakozó loggia falazott téglapilléreken, illetve falakon 

támaszkodó keresztboltozat. 

A függőfolyosó forrásvízi kemény mészkőből készült konzolokkal gyámolított kőlemez 

szerkezet.  

Lépcsők 

A főlépcsőház kétkarú orsóteres, tömör kő pihenőlemezes szerkezet. A falakba befogott 

tömbkő fokokból álló ún. lebegő lépcső. A melléklépcső ellipszis alaprajzú „körlépcső”, 

szintek közti pihenők nélkül. 

Tetőszerkezet 

A csapos fa zárófödém felett, attól elválasztott, kötőgerendákra támaszkodó, 

hagyományos ácskötésekkel készült a tetőszerkezet. Az utcai épületszárnyak három 

állószékes szerkezetek, az utca felől ún. süllyesztett kialakításúak. Az oldalszárnyak felett 

félnyereg tető készült. 

Padlószerkezetek 

A padlószerkezetek a kor szokásainak megfelelően salak, illetve homok feltöltésre 

készültek, kiegyenlítve ezzel a födémek felülről nem sík felületét. A burkolatok anyaga és 

lerakásának módja az egyes lakásokban ma már eltérő. A padlásfödémen 

salakfeltöltés (agyagtapasztás) lehet. Felette padlásburkoló téglából készült fektetett 

burkolat készült. Feltárást nem volt alkalmunk végezni.  

Nyílászárók 

Kapcsolt gerébtokos faablakok, kétszer egyrétegű üvegezéssel. Az utcai 

homlokzatokon káva mögé, a belső homlokzatokon kávára ültetve építették be az 

ablakokat, külső oldali tokborítással. Az utcai homlokzatok ablakai felett ún. esslingeni 

faredőnyök vannak. A lakásbejárati ajtók pallótokos szerkezetűek külső tokborítással.   

Válaszfalak 

A válaszfalak féltégla, illetve negyedtégla vastagságúak, tömör téglából falazva, két 

oldalon vakolva. 
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Légudvarok 

A homlokzati kapcsolattal nem rendelkező mellékhelyiségek légudvarokról kapnak 

közvetett, természetes megvilágítást, illetve szellőztetésük is így biztosított. A légudvarok 

és a lakások között féltégla vastag, két oldalról vakolt tömör téglafalak készültek.  

         

Utcai oldalon esslingeni faredőnyök vannak, az udvari nyílászázók külső tokborításúak és egységesek 

Kémények 

A kor építési gyakorlata szerint a tömör téglából falazott kéménykürtők az épület 

teherhordó falaiban vannak, féltégla méretűek. A bekötések azonos alaprajzi helyét a 

kürtők elhúzásával biztosították. 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK 

Fűtési rendszerek 

A lakások eredetileg egyedi, szilárdtüzelésű kályhafűtéssel rendelkeztek. Mára a szilárd 

tüzelés megszűnt. Helyette kéménybe kötött gázkonvektorok, illetve lakásonkénti 

központi fűtések vannak fali gázkazánnal. Jellemzők még a nyílt égésterű készülékek.  

Használati melegvíz-ellátás 

A használati meleg víz előállítása változatos módon történik: tárolós rendszerű 

elektromos bojler, átfolyó rendszerű gázboyler, illetve a gázkazánhoz csatlakozó 

átfolyós vagy tárolós rendszerek. 

Szellőzés 

A helyiségek természetes szellőztetése ablaknyitással történik. 
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TERVEK 

  

  

1062 Budapest, VI. ker. Nagymező utca 25.; Forrás: Budapest Főváros Levéltára (BFL) 
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Rekonstruált tervek, 1062 Budapest, VI. ker. Nagymező utca 25. 
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Legfelső emeleti lakás udvari ablakainak beépítése, külső–belső tokborítással táblás béllettel, 

Részletrajz 
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Legfelső emeleti lakás utcai ablakainak beépítése, rejtett redőnyszekrénnyel, Részletrajz 

 

Hőhídszámítás a fal/zárófödém csatlakozásánál, Ψe =0,781 W/(mK), fR, si= 0,79 saját léptékben mért 

hőmérséklet. Kapilláris kondenzáció és páralecsapódás nincs, a sarokpont felületi hőmérséklete: 14,9 

°C 
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ÉPÜLETENERGETIKAI ÉRTÉKELÉS 

Budapest VI. Nagymező utca 25. lakásainak TNM rendelet szerinti épületenergetikai 

besorolásához kiválasztottuk az épület három lakástípusát (1., 3., 5. jelűek), melyek az I., 

II. és a III. emeleten egyaránt megtalálhatók. Elvégeztük ennek a 9 db lakásnak az 

épületenergetikai besorolását a 7/2006.(V.24.) TNM rendeletnek megfelelően. 

A falak hőátbocsátási tényezőjének javítása belülről (A1, A2) 6 cm vastagságú 

kapilláraktív hőszigetelés teljes felületű, belső oldali felragasztásával történt függetlenül 

a falvastagságtól (féltégla, másféltégla, kéttégla vastagságú falak). A kéttégla 

vastagságú falak ezzel a hőszigeteléssel a TNM rendelet által megengedett értéket 

teljesítik, a másféltégla vastagságúak pedig megközelítik. A féltégla vastagságú falak 

elmaradnak a rendelet elvárásaitól, azonban állagvédelmi megfontolásból ezeknek a 

vékony falaknak további belső oldali hőszigetelése nem javasolható. 

A padlásfödémek hőszigetelése minden esetben kívülről, a padlás felől történt 20 cm 

vastagságú ásványi szálas szigeteléssel. Evvel a TNM rendelet zárófödémekre vonatkozó 

elvárásai a hőátbocsátási tényező vonatkozásában túl is teljesített.  

A kapcsolt gerébtokos ablakok feljavítása minden esetben a belső ablakszárnyba 

beépített „Histoglas” hőszigetelő üveggel történt, illetőleg a külső szárnyak asztalos 

szerkezetének javításával. Ezekkel a beavatkozásokkal az ablakok teljesítik a TNM 

rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó elvárásait. 

A légudvarok egyszeres gerébtokos ablakait nem tartottuk meg, hiszen nem 

homlokzatképző szerkezetek. Ezeket kicseréltük standard új faablakra hőszigetelő 

üvegezéssel. Természetesen a TNM rendeletnek megfelelő hőszigetelésű ablak 

beépítését feltételeztük a számítások során.  

Ellenőriztük a nyári túlmelegedés kockázatát.  

A kontrollvizsgálatoknál (B) a homlokzatra kívülről összességében 10 cm vastagságú 

teljes hőszigetelő rendszert terveztünk (1 cm ragasztó, 8 cm ásványi szálas hőszigetelés, 

1 cm tapaszágyba fektetett üvegszövet háló+vékonyvakolat). 

A kontrollvizsgálatoknál a kapcsolt gerébtokos ablakokat kicseréltük rétegragasztott, 

egységesített típusú faszerkezetekre hőszigetelő üvegezéssel. 

A FAJLAGOS HŐVESZTESÉGTÉNYEZŐ 

Az eredeti hőátbocsátási tényezők alacsonyabbak, mint a követelmények. A fajlagos 

hőveszteségtényezők a sugárzásos nyereségek figyelembevétele esetén sem felelnek 

meg. 

AZ ÖSSZESÍTETT ENERGETIKAI MUTATÓ 

Az összesített energetikai mutatóhoz előbb kiszámítottuk a nettó fűtési hőigényt 

lakásonként. A légcsere mértékét az eredeti állapotban 0,8 és 1 értékekre vettük fel, az 

egy- illetve a két homlokzattal rendelkező lakásoknál. Az eredeti állapotban nyílt 

égésterű gázkazánokat vettünk számításba, melyek a lakások légcseréjéhez jelentősen 

hozzájárulnak. 
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Az eredeti állapotban a lakásokban egyedi gázfűtést vettünk számításba a következők 

szerint:  

 Kétcsöves radiátoros fűtés (90/70), állandó fordulatszámú szivattyúval, tároló 

nincs; 

 Szabályozás szobatermosztáttal; 

 Állandó hőmérsékletű földgáz kombikazán, fűtött térben elhelyezve. 

A használati meleg víz előállítását a következők szerint vettük figyelembe: 

 Az állandó hőmérsékletű földgáz kombikazánnal, átfolyó rendszerben; 

 Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen. 

Az eredeti állapotú lakások többsége „G”, illetve „H” besorolást kapott. Ez azt jelenti, 

hogy az elvárt („C” besorolású) energetikai mutatóhoz képest 1,9-2,8-szeres a 

felhasznált energia mennyisége. 

Csak épületszerkezeti beavatkozásokkal (A1) a lakások többsége „E” besorolásúvá 

tehető, de némelyik csak „F” osztályúvá. Ez azt jelenti, hogy az elvárt („C” besorolású) 

energetikai mutatóhoz képest 1,33-1,5-szörös a felhasznált energia mennyisége. 

A felújítást követően a légcsere mértékét 0,6 és 0,8 értékekre vettük. A felújítást 

követően a gázkazánok légutánpótlását szellőző nyílásokkal vettünk számításba, evvel 

is csökkentve a filtrációs légcserét.  

Amennyiben a felújítás során az épületszerkezeti beavatkozások mellett az 

épületgépészeti rendszereket is korszerűsítjük (A2), akkor az összesített energetikai 

mutató értéke jelentősen javul és a lakások „B”, illetve „C” besorolásúvá válnak, kivéve 

néhány kedvezőtlenebb adottságút, amelyek „D” besorolásúak lettek. Ez azt jelenti, 

hogy az elvárt („C” besorolású) energetikai mutatóhoz képest 0,91-0,97-szeres az 

energia felhasználás, illetve a kedvezőtlen adottságú lakások esetén 1,13-1,16-szoros. 

A felújított állapotban is egyedi gázfűtést vettünk számításba a következők szerint: 

 Kétcsöves radiátoros fűtés (90/70), állandó fordulatszámú szivattyú, tároló nincs; 

 Szabályozás szobatermosztáttal; 

 Állandó hőmérsékletű földgáz kombikazán, fűtött térben elhelyezve. 

 A használati meleg víz előállítását a következők szerint vettük figyelembe: 

 Az állandó hőmérsékletű földgáz kombikazánnal, átfolyó rendszerben; 

 Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen. 

Azaz épületgépészeti felújítást nem vettünk először számításba. 

A felújított állapotú lakások „E”, illetve „F” besorolást értek el. Ez azt jelenti, hogy az 

elvárt („C” besorolású) energetikai mutatóhoz képest 1,29-1,69-szeres a felhasznált 

energia. 

Az összesített energetikai mutatónál további javításra törekedve a következő 

változtatások következményeit is megvizsgáltuk: 

A belsőoldali hőszigetelést a csomópontokban befordítottuk a belső tér irányába. 

A homlokzati ablakok belső szárnyait újakra cseréltük, bele jobb hőszigetelő üveget 

téve, továbbá légzárást növelő gumitömítéseket beépítve. Az ablakok körül a beépítési 
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hézagokat légtömören lezártuk. Az alaplégcserét levegő bevezető nyílások és 

higrosztát szabályozású ventilátorok beépítésével vettük számításba. 

A légzáróság növelése érdekében zárt égésterű gázkazánokat vettünk számításba. 

A kürtőket és aknákat légtömören lezártuk, lefalaztuk. 

A kontroll vizsgálatnál (B) a külső oldali hőszigetelés mellett a lakások épületgépészeti 

rendszerén a fent leírt korszerűsítéseket vettük számításba. A kontroll érdekes tanulsága, 

hogy a lakások összesített energetikai mutatója lényegében nem lett kedvezőbb, mint 

a belső szigetelés esetében (B2), sőt egyes lakásoknál kisebb mértékű visszaesés is 

tapasztalható volt.  

A KUTATÁS ÉPÜLETENERGETIKAI TAPASZTALATAI 

 A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint minősítve a vizsgált kor kiválasztott minta-

lakóépületét, megállapítható, hogy semelyik szinten (hőátbocsátási tényezők, 

fajlagos hőveszteségtényező, összesített energetikai mutató) nem felelnek meg 

az elvárásoknak.  

 A homlokzati megjelenésének megtartása mellett van lehetőség az 

épületenergetika terén jelentős megtakarítások elérésére. Csak épületszerkezeti 

beavatkozásokkal 26-48 %-os energia-megtakarítások érhetők el. Az 

épületgépészeti rendszerek (fűtés, használati meleg víz, szellőztetés) egyidejű 

korszerűsítésével összességében 50-60%-os megtakarítások mutathatók ki.  

 A számítási eredmények elemzéséből felismertük, hogy a belsőoldali 

hőszigetelések esetén nem az épületenergetikai megtakarítások előírt mértéke 

alapján kell a szükséges hőszigetelés mértékét meghatározni, hanem többnyire 

állagvédelmi szempontok szabnak határt. Ennek következtében az elérhető 

megtakarítások korlátozottak.  

 A higrotermikus katalógust el kell készíteni a szerkezetek jellegzetes csatlakozási 

részleteihez is. Ez 2D instacioner szimulációk nagyszámú elvégzését kívánja. Ezek 

segítségével lehet választ adni arra, milyen mértékig csökkenthető a légcsere a 

penészedés kialakulásának kockázata nélkül. 

 A nyílászáró-szerkezetek épületenergetikai feljavításának épületszerkezeti 

lehetőségeit fel kell kutatni. Mind a hőszigetelő tulajdonságok, mind pedig a 

légzáróság javításának lehetőségei érdekesek. A megtartandó homlokzatú 

épületek esetében a nyílászárók cseréje helyett a meglévők feljavítása, vagy 

üvegezésének feljavítása segítheti az építészeti arculat megőrzését.  

 A nyílászárókhoz szorosan csatlakozó redőnyszekrények épületenergetikai 

feljavításához szükséges lenne összegyűjteni az épületszerkezeti lehetőségeket.  

 Meg kell vizsgálni az épületek függőleges légjáratainak (kéménykürtők, 

légudvarok) légtömör lezárásának lehetőségeit és ezek káros következményeit.  

 Vizsgálandó a szabályozott légcseréhez szükséges légcsatorna elemek és 

hővisszanyerők elhelyezésének legcélszerűbb módjai, ha egyáltalán 

lehetségesek többlakásos épületekben. 

 Vizsgálandó a belső udvarok lefedésével, függőfolyosók üvegfalas 

lehatárolásával elérhető szoláris nyereségek, illetőleg a lakások közvetett 
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szellőztetésével járó veszteségek mérlege. Megjegyzendő, hogy vannak az 

épületben csak udvari nyílászárókkal rendelkező kis lakások is. 

Ebben a vizsgált épületben az épületszerkezettani következtetések levonása volt a 

cél, ezért teoretikusan vettünk végig olyan energetikai feljavítási lehetőségeket, 

amelyek elsősorban a belső oldali hőszigetelések épületfizikai viselkedését 

vizsgálják, de nem vettünk figyelembe és nem vizsgáltunk értékvédelmi 

szempontokat azon túl, hogy az épület külső megjelenésén látszik, hogy díszített, 

ezért kívülről hőszigeteléssel ellátni nem lehet, csak a teljes architektúra elvesztése 

árán. Ezt az épület fővárosi védettsége miatt nem is lehetne megtenni. Az épület 

azonban nem műemlék, így az egész épület nem védett; értékleltár elkészítése nem 

szükséges a belső kialakítások megváltoztatásához. Ebből a szempontból a vizsgált 

megoldások releváns lehetőségek.  

 

Eredeti állapot: H besorolású lakások 

 

Gépészeti felújításokkal a nagy lakások E besorolásúak lettek, a kisebbek D  forrás: TÁMOP 
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ÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEK, JAVASLATOK 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: Körülépített udvaros beépítésű (A/2 típusú) saroképület, amelynek 

térarányai kedvezőtlenek, a telek mérete az épület magasságához viszonyítva szűkös 

udvarméretet eredményezett. Az épület jó adottságokkal, használható állapotban van. 

    

Kedvező sarokpozíció; a légtérarány, benapozás és a szellőzés kedvezőtlen 

    

Zöldfelület nélküli, burkolt udvar; Utólagos liftelhelyezés negatív példája 

  ELŐNY: 

 Értékes terület és sarokpozíció. 

 Utcai üzlethelyiségek. 

 Beépíthető, használaton kívüli üres padlástér. 

 HÁTRÁNY: 

 A légtérarány miatt viszonylag szűk, levegőtlen udvar, a benapozás és a szellőzés 

kedvezőtlen. 

 Utcai üzlethelyiségek udvari raktárai. 

 Kihasználatlan, üres terek (pincében, földszinten, padláson). 

TERVEZETT ÁLLAPOT:  

Szellőzés javítás: A természetes hűtés az udvar zöldfelületének növelésével, az éjszakai 
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átszellőztetéssel megoldható. Meglévő pincei ablakokon és az udvar felől telepítendő 

angolaknákon át a szellőztetés gravitációs működésű. A lépcsőház átszellőztetése is 

javít a kürtőhatás érvényesülésében.  A hűtés a nyitott kapun át az udvar gravitációs 

átszellőzésével történik. A pince a homlokzati felület lehűtő helyiségeként, a padlás 

pedig hő-védő puffer zónaként átszellőztetett tetőként funkcionál. 

Bevilágítás javítása: A szűkös udvarméret miatt a lenti lakásokba kevés fény jut. A 

bevilágítás javítása fényvisszaverő felületekkel, tükrökkel irányított napfénnyel is 

korrigálható. Az épület udvarában, tetőfedésén tükrök segítik a napfény bejutását a 

sötét, zárt helyekre. A bevilágító aknában elhelyezett tükörrel pl. fényt lehet az 

alagsorba becsalogatni. A tetőre a napjárásra reagáló (pl. a nap mozgását kísérő ún. 

Heliostat, fix és normál tükörből álló) tükörrendszer telepíthető. A fényvisszaverő 

felületek elhelyezése csak átgondoltan történhet. 

Alulhasznosított terek megoldásai: A meglévő terek újrahasznosításával, 

összenyitásával földszinti terek kialakítása pl. üzlet-, ill. bérelhető helyiségek számára. Az 

udvari traktus térsorolásával értékes, kertkapcsolattal rendelkező belső terek 

alakíthatók ki. A földszint és a pincetér részleges összekapcsolásával galériás terek 

(üzlethelyiségek, vendéglátóhelyek, kiállító terek stb.) jöhetnek létre. 

 Padláshasznosítás, tetőtér beépítés: Az épületen belüli lakáscserével a legfelső 

emelet és a padlástér részbeli egybenyitásával duplex lakásokat lehet kiépíteni. A 

tetőszerkezetet meghagyva a felső lakások egységesen, a tetőtéri adottságok 

kihasználásával vertikálisan bővülhetnek a padlástérbe. 

Plusz/kiegészítő elemek – közösségi: Közösségteremtő funkciók, események (pl. 

gangszínház, koncert) bővítése, az összetartozást elősegítő helyek kialakítása az 

alulhasznosított terekben: az udvaron, üres pincében és a padlástérben. 

     

Építészeti beavatkozások, javaslatok:   szellőzés javítása, több fény (tükörrel), alulhasznosított terek, a 

földszint, a padlás –tetőtérbeépítés megoldásai és a plusz elem, a közösségi 

Lehetséges beavatkozások: 

É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ  

É/C01  BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY – TÜKÖR 

Alulhasznosított terek megoldásai 

É/E03 FÖLDSZINT / HASZNOSÍTÁS 

É/E07  PADLÁS / HASZNOSÍTÁS - TÉRALAKÍTÁS 

Plusz elemek 

É/F01 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEM - NAPELEM, NAPKOLLEKTOR HELYEI 

É/F02 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KÖZÖSSÉGI 
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UDVAR KIALAKÍTÁSI JAVASLAT 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: A Nagymező utca 25. sz. udvara teljes egészében burkolt. A 

kevéssé esztétikus, közepes állapotú betonburkolat az udvar közepe felé lejt, ahol 

pontszerű víznyelő vezeti el a felszíni vizeket. A szűk udvaron zöldfelület nem található. 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT: A betonburkolat feltörésével, és egy nemesebb burkolat 

kiépítésével jelentős esztétikai minőségnövekedés lenne elérhető. Az építészeti 

beavatkozások javaslatot tesznek a földszinten egy, az udvar felé is nyitott 

vendéglátóterasz kialakítására. Ezt a burkolatban elemváltással, vagy a 

burkolatrakással kiemelnénk.  

Az udvarban éktelenkedő, utólagosan beépített liftház takarására jó megoldás lehetne 

egy könnyed acélsodronyos szerkezet, kúszó-kapaszkodó növényekkel befuttatva, ami 

jelentős lombtömegével javítaná a szűk udvarban mikroklímáját anélkül, hogy a 

lakásokat beárnyékolná. 

Talajszinten csak a liftház közvetlen közelében alakítanánk ki kisebb zöldfelületet, 

gondosan ügyelve a pincék vízszigetelésére. E mellett nagyobb planténerek 

elhelyezését javasoljuk a burkolaton bokorfák, és örökzöld cserjék telepítésével. 

Lehetséges beavatkozások: 

É/D02  PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE 

É/D04  PLANTÉNERES ZÖLDFELÜLETEK  

É/D06  NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

É/D07  BALKONLÁDÁK 

É/E05  UDVAR/HASZNOSÍTÁS 

É/F05  KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI ELEMEK 

É/F06  LÉGÁTERESZTŐ BURKOLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájépítészeti – udvar kialakítási javaslat,  Nagymező u. 25. 
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Látványtervek a javasolt beavatkozásokról 

  

Meglévő állapot és tervezett állapot 
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4.4.2. BUDAPEST, VIII. KERÜLET, SZENTKIRÁLYI UTCA 13. 

(VIII. kerület, Palotanegyed, HRSZ: 36536) 

A VIZSGÁLT ÉPÜLET ISMERTETÉSE 

Építtető: Kétly Károly tanár 

Építőmesterek: Mészáros János és Gerstenberger Emil (19054. számú építési engedély, 

1893.) 

1894. május 31-én jóváhagyott átalakítási tervek (belső falakra vonatkozó tervek),  

1894. szeptember 19. végleges engedély. 

Felépülés éve: 1895 körül, jelenleg az épület helyi védettségű, VKVIII.1. 

További tervek: 1934.: Hesz Lajos építőmester – istállóból lakásátalakítási terv,  

1952.: Ulrich Lőrincz átalakítási terv (alagsorban 1 lakást alakítanak ki), 1970.: 

Szentmihályi István építész, udvari északi szárnyban korszerűsítés, fürdőszobák 

kialakítása, 1975.: Broday Ferenc építész, műanyag-feldolgozó terve, 1978.: BVTV (Szijj 

Katalin építész). A lakóépület karbantartási munkálatai során új, vb. szerkezetű 

függőfolyosók terve készült el. Statikai vizsgálat nélkül elbontották a kőkonzolos 

függőfolyosót, helyette 10 cm vastag vb. lemez épült, I 120-as tartókkal, főfalakba 10 

cm mély hornyokba bebetonozva, U 140 szegélygerendákkal. Az eredeti íves 

folyosóvég ekkor lett kiegyenesítve, íves hajlat helyett 45 fokos lecsapás készült. 

Valószínűleg ekkor vakolták le az udvari szárnyakat. Az udvari architektúra eredetileg az 

utcaival megegyezett, a beadványi tervek alapján (forrás: BFL). 

Az értékvédelem célja: Az elegáns palotának épült, és jelenleg helyi védettségű 

lakóépület jellegzetes stílus-meghatározó karakterének megtartása. A legoptimálisabb, 

és még értékvesztéssel nem járó energetikai korszerűsítés meghatározása. 

 

Helyszínrajz, Szentkirályi u. 13. 
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BEADVÁNYI TERVEK, FORRÁS: BFL 

      

 

Eredeti tervrajzok részletei: Utcai homlokzat, udvari homlokzat és kocsiáthajtón át felvett metszet 
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Főpárkány és első emeleti erkély 

    

Az utcai kapcsolt gerébtokos ablakok  redőnyösek, az udvari ablakok egy része spalettás 

Az épület a kései historizmusban épült fel. Homlokzatán a neoreneszánsz formajegyek 

mellett a gótizáló motívumok is felfedezhetőek: például az erkélykorlát, az ablakok alatt 

lévő törpepillérek sora és a földszint kőfaragványai. Klasszicisták a kapualj dór 

kőoszlopai. Értékvédelemre ajánlott további szép részletek: az ablakkeretezések, a 

mészhomoktégla-burkolat, a mellvédmezőt kitöltő díszített osztópárkányok, 

faszerkezetes főpárkány, kovácsoltvas korlátok és míves nyílászárók. 

ÁLLAPOTLEÍRÁS ÉS BEAVATKOZÁSI JAVASLATOK 

Az épület jó állapotban van, mert a vízelvezetés mindenhol megoldott. Tartós, nemes 

anyagokból megépített: fagyálló téglaburkolat, szerkezeti kőfal. A nyílászárók minden 

valószínűség szerint vörösfenyőből készültek. Az állagvédelem biztosított a folyamatos 

karbantartások miatt. 

ÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK 

Homlokzat 

Klímák kültéri egységei, a homlokzat téglaburkolatán kivezetett elektromos vezetékek 

látványa zavaró. 
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Beavatkozási javaslat: Ne az értékes és használható erkélyen legyen a klíma kültéri 

egysége, javasolt azok tetőtérbe való telepítése. A kábelcsatornák visszabontása 

esztétikai javítást jelenthet a védett homlokzaton.  

     

Udvari homlokzat a kültéri egységekkel 

Előny: Az egységes szép udvari homlokzati nyílászárók megléte. Egyforma ablakok, 

egyforma bejárati ajtók. Az eredeti színhez közeli okkermázolás a nyílászárókon 

egységes. 

Kapualj 

Előny: Kapualj szép, eredeti kialakítású, tömött mészkőburkolata több mint 120 év 

elteltével is eleganciát sugároz. A keramit burkolat is eredeti, a kapu előtti sáv 

kivételével ép. Megvan a hirdetések helye az eredeti kőburkolatban. Hátrány: A fal 

nem hozzá illő lambériás burkolatú a félemeletre vezető lépcsőnél, a hirdetőtáblák 

igénytelenek, nem jó helyre kerültek. Használaton kívüli elektromos elosztószekrények 

látványa méltatlan.  

    

Kapualj és elektromos elosztószekrények 
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Lábazat 

Előny: Jó állapotú kőlábazat, a földszint vegyes falazatú, teherhordó kő és tégla. A 

vastag falak jó hőkapacitásúak, nyáron jó hővédelmet adnak. 

Hátrány: Egy helyen sérült a kőlábazat, kőpótlás szükséges. 

     

Lábazat, lábazat és szeméttárolók 

Udvar használata 

Igénytelen kialakítású, rossz hőszigetelésű ajtó, amely a 70-es években készült. Kukák 

rendezetlen elhelyezése az udvarban lerontja az amúgy pozitív összképet. Az 1978-ban 

épült függőfolyosó U acélgyámolítása korrodált, újrafestést igényel. 

AZ ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK LEHETŐSÉGEI 

Eddig megvalósult energetikai beavatkozások 

    

Kapualj betekintő ablakának üvegezése 
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Előny: Betekintő ablak míves neoreneszánsz kovácsoltvas rácsa megmaradt, mögé 1 

réteg új üvegezés készült, kittágyba fektetve. A kapualjban a huzat megszűnt. Hátrány: 

nincs. Megjegyzés: hiányzik a festés a kittről. 

Külső falak 

A meglévő falszerkezetek a korra jellemzően tömör nagyméretű téglából épültek. A 

földszinti és az első emeleti utcai falak vastagsága 80 cm téglaburkolattal. Az első 

emeleti udvari, a második emeleti és a harmadik emeleti utcai falak vastagsága 64 cm. 

A harmadik emeleti udvari falak vastagsága 44 cm. Az ablakok alatti parapetfalak 

általában fél téglával vékonyabbak az általános helyzetű falakhoz képest, melyek 

belső oldali borítással rendelkeznek. A falak előnye a nagy hőtároló tömeg, így nyáron 

hűvösek. 

A falak hőátbocsátási tényezője 0,84-1,28 W/m2K között van, azaz a jelenlegi 

követelményeknek nem felel meg (U<0,45 W/m2K). Ez az érték nem is követelmény, 

mert az épület védett. 

Utcai homlokzati falak: Beavatkozás: nincs. Mivel a homlokzati falak téglaburkolatosak 

és díszítettek, külső oldali hőszigeteléssel nem lehet ellátni őket. Az udvari szárny mára 

már kevésbé díszes, mert az 1970-es években levakolták a míves, burkolt udvari 

homlokzatot (forrás BFL iratok). A függőfolyosó korlátozott szélessége miatt nincs is 

lehetőség a külső oldali szigetelésre. Az udvari utólagos hőszigetelések által felerősödő 

hőhidakról a 4.3. fejezetben írtunk. 

A belső oldali hőszigetelést (szintén az előző fejezetben említett) páratechnikai és 

fagyvédelmi szempontok miatt nem javasoljuk.  

   

A végfal és az esetleges elrendezésű ablakok 

Tűzfalak, végfalak  

Az U alaprajzi elrendezésű épületnek van két saját telekre néző végfala, mely a 

földszinten 48 cm vastagságú. A csatlakozó udvari, homlokzati fal itt 80 cm vastag.  

A végfalak és tűzfalak kisebb szerkezeti vastagsága miatt a hőátbocsátási tényező 

magasabb (U = 1,28 W/m2K). A tűzfal megjelenése nem esztétikus, nincs homlokzati 
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kialakítása, új és esetleges elrendezésű ablakok látványa csúnya (valószínűleg 

engedély nélküli ablakok). Az eredeti udvari homlokzathoz tartozó ablak alatt az 

elbontott parapet-konvektor helyén hiány van a látszó téglaburkolatú falban, amely 

nincs kijavítva (valószínűleg azért, mert a fehéres-sárgás színű fagyálló tégla már nem 

kapható). Csapóeső (felcsapódó eső) elleni védelem nincs a tűzfalon. 

Beavatkozási javaslat: A tűzfalként kialakított végfal hőszigetelése megoldható.  

Előny: Energetikai nyereség (hőszigetelés esetén kisebb lesz a hőveszteség).  

Hátrány: Felnövelt sarok látványa építészetileg megoldandó. A hőszigetelés beforduló 

élét a sarkokon lévő, kváderezést utánzó vakolat szintjében, nútoltan és ugyanolyan 

kialakítással kell folytatni, ugyanolyan színű festékkel. 

Légudvarok 

A légudvarok falai relatíve vékonyabbak (32 és 48 cm), emiatt a hőveszteségek 

nagyobbak (U = 1,28-1,7 W/m2K). Az északi légudvar 3,1 m széles, elég nagy. 

Beavatkozás: A légudvarok falának hőszigetelése. 

Előny: Javítható az energetikai mutató (hőszigetelés esetén kisebb lesz a hőveszteség). 

Hátrány: Az épületmagasság miatt éghetetlen sávok beépítése szükséges, vagy teljes 

magasságban éghetetlen anyagot kell alkalmazni. Gazdaságossági számítás szükséges 

hozzá, hogy megtérül-e a beruházás. 

Padlásfödém  

A legfelső zárófödém csapos gerendafödém alsó nádvakolattal, salakfeltöltéssel és 

padlásburkoló téglával. A födém hőátbocsátási tényezője átlag 15 cm salakfeltöltést 

feltételezve U = 0,62 W/m2K, a követelményeknek nem felel meg (U < 0,3 W/m2K).  A 

salak pontos vastagságát és nedvességtartalmát nem állt módunkban ellenőrizni.  

Feltételeztük, hogy a tető nem hibásodott meg, nem ázik. Amennyiben a salak 

átnedvesedett, a hőszigetelési képesség kedvezőtlenebb. 

Beavatkozás: a padlásfödém utólagos hőszigetelése. Páratechnikai ellenőrzés és 

faanyagvédelmi szakvélemény mindenképpen szükséges.  

Előny: a hőveszteség csökkentése. 

Hátrány: a faanyagvédelmi szakvélemény csak 6 hónapig érvényes. Az eltakart 

faszerkezetek állapota nem, vagy nehezebben ellenőrizhető a hőszigetelések alatt. 

Pince feletti födém  

A pince feletti födém téglaboltozatos, salakfeltöltéssel, párnafás- vakpadlós parketta 

burkolattal, vizes helyiségekben beton, kerámia burkolattal. Átlagosan 45 cm 

salakfeltöltést feltételezve a födém hőátbocsátási tényezője U = 0,55 W/m2K, ami 

megközelíti a követelményértéket (U < 0,5 W/m2K). A salak pontos vastagságát és 

hővezetési tényezőjét méréssel nem tudtuk ellenőrizni. 

Beavatkozás: nincs. A pince vízszigetelése nem megoldott, emiatt a pince utólagos 

hőszigetelése nem javasolt. 
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Nyílászárók 

Az energetikai méretezésben a meglévő épület esetében a szükséges (és egyben a 

levegőminőség fenntartásához elégséges n = 0,5 1/h) légcserén felül további 0,25 1/h 

légcsere energetikai veszteséggel kell számolnunk, mivel a nyílászárók közepes 

légzárásúnak tekinthetők, és az épület szélnek kitett. Ez jelentős veszteség az energetikai 

mutatókban. 

A legfontosabb javaslat: a meglévő nyílászárók passzítása, ennek eredményeként a 

szükséges légcserének megfelelő érték körül lesznek az ablakok. 

Előny: az eredeti 0,75 1/h légcserét 0,5 körülire redukáljuk. A 35%-os szellőzéses 

hőveszteség 23,3 %-ra redukálható. 

Hátrány: nincs. 

Szélnek kitett nyugati és északi oldalon és a nagyobb lakásokban, ahol kisebb a 

fajlagos páraterhelés – a bentlakók számát is figyelembe véve – javasolt: Az éjszakai 

használaton kívüli nappali (nem amerikai konyhás nappali) ütközőit minimális 

mértékben tömíteni (így a lakás légcsereszáma n = 0,41/h körüli lesz csak filtrációval), 

például kikeményedő kittes/akrilos tömítéssel, vagy a legegyszerűbb felragasztható 

szivacscsíkkal. Ugyanígy tömíthető a lakások bejárati ajtaja is.  

(http://www.ablakprofilok.hu/images/Szuts_Laszlo-Szukseges_filtracio.pdf)  

A szárnyak kikeményedő kittes tömítése az udvari kisebb lakások esetében csupán 

néhány ablakon és a bejárati ajtón javasolt, nem az összes nyílászárón. Olyan tömítések 

ajánlottak, amelyek mellett még nem csökken egy nagyságrenddel a légcsere 

mértéke, mint a gumitömítések esetében, ami már túlzott légzáráshoz vezet. 

Megjegyzés: a lakások fajlagos nedvességterhelése kb. 1,75-5,5 g/hm3 értékű: 

elvezetése filtrációval és szellőztetéssel megoldandó. Erről részletes számítást közlünk a 

4.3. fejezetben (VIII., József krt. 18. számú épület). 

Előny: kis ráfordítással nagy javulás. A passzítás a legmegtérülőbb beavatkozás. A 

szivacscsík ütközőbe történő beragasztása a szállóport és a zajt is szűri. Hátrány nincs.  

Ajtók 

Előny: jó állapotúak a nyílászárók. Nagyobb passzítás nem szükséges, de indokolt 

esetben lehetséges. Megmaradtak egységesen az épülethez és az ablakokhoz illő, 

visszafogott váztáblázatos ajtószerkezetek.  

Hátrány: 1 rétegű üvegezéssel készültek. A hőátbocsátási tényezőjük becsült értéke 3,9 

W/m2K, 30%-os üvegezési arányt feltételezve. 

Beavatkozás: 1 rétegű üveg cseréje hőszigetelő üvegezésre. Az ajtó kitekintő ablakába 

és az ajtó fölötti ablakszárnyba javasolt vékony 3–4–4 low-e, vagy a 3–6–4 low-e 

(alacsony sugárzású üveg) beépítése, üvegszorító léccel (itt kivételesen azért 

engedélyezett az ajtó feletti ablakba külső – nem belső – üvegszorítót tenni, mert 

védetten, függőfolyosó alatt vannak és magasan, így nem éri őket a csapadék). Előny: 

Hatékony energetikai feljavítás. A vékony üvegezés vastagsága megegyezik a falc 

mélységével, így nincs esztétikai veszteség. 

http://www.ablakprofilok.hu/images/Szuts_Laszlo-Szukseges_filtracio.pdf


 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

 

396 

  

Bejárati ajtó 

Ablakok 

Légudvari ablakok: 

A légudvari ablakokat nem állt módunkban a konkrét épületeken egyesével 

megvizsgálni. Általánosságban: eredetiek, egyrétegűek, egyszeres síküvegezésűek.  

Energetikai szempontból kedvezőtlenek. Beavatkozás két megoldással is lehetséges: 

mindkettőben elérhető az Uw ≤1,6 W/m2K érték, de akár az 1,15 W/m2K is. 

 A jelenlegi megtartható és mögéjük a tokborításra egy plusz ablakszárny 

építhető be hagyományos falcos felütközéssel.  

 Cserélhetőek jobb hőszigetelő képességű új szerkezetekre, de azzal a feltétellel, 

hogy a szükséges légcserét méretezni kell. A fürdőszobában indokolt lehet 

páraérzékelős légbevezető beépítése. A nyílt égésterű gázkazánok levegőjének 

utánpótlása érdekében, ahol ez a fűtési rendszer megmarad, a légcsere 

méretezendő. Ha a szükséges légcserét az ablakok nem biztosítják, akkor egy el 

nem zárható, állandó, intenzív légcserét biztosító fix szellőzőt szükséges 

beépíteni. (Évente a levegő utánpótlás biztosítottságát a kéményseprők 

ellenőrzik.)  

Javasolt: A korábbi ablak méretének és filtrációs légcseréjének a megtartása.  

Előny: Hatékony energetikai feljavítás. 

Hátrány: Építész és gépész bevonása szükséges lehet gázkészülékek esetében. 

Homlokzati ablakok: 

Előny: Stílusos szerkezetek, van szoláris nyereségük, mert mini klímahomlokzatokként 

működnek. Egységesen megmaradtak az épületben. A társított szerkezetek hatása 

nélkül a hőátbocsátási tényezőjük számítások alapján és energetikai irányszámok 

alapján: Uw = 2,05-2,35 W/m2K közötti.  

A társított szerkezetek hatása nélkül a hőátbocsátási tényező U = 2,27 W/m2K 70%-os 

üvegezési arány és 45 mm vastag lágyfa keretszerkezetet figyelembe véve (forrás: 

www.ablakprofilok.hu). Ez az érték közelítő, az ablak pontos felmérésével ennél jobb 

érték is adódhat.  

http://www.ablakprofilok.hu/
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A Szentkirályi utca 13. számú épületen lévő jelenlegi ablakok esslingeni leeresztett 

redőnnyel vagy spalettával kifejezetten jók. Az EN ISO 10077 szerint a hőátbocsátási 

tényező értéke társított szerkezetekkel: Uw= 1,5-1,65 W/m2K. 

Az energetikai szabályozás szerint a hőátbocsátási tényező „tartalmazhatja a társított 

szerkezetek hatását is, ekkor a társított szerkezet „nyitott” és „csukott” helyzetére 

vonatkozó hőátbocsátási tényezők számtani átlaga vehető figyelembe”. Eszerint a 

számított hőátbocsátási tényező Uw = 1,9-1,96 W/m2K. 

Az ablakok eredeti állapotukban ugyan nem felelnek meg az energetikai 

követelményeknek, de megközelítik azokat és az egész épület energiaveszteségében 

10%-ot tesznek ki csupán. Nem feltétlenül szükséges beavatkozás.  

Energetikailag tovább javíthatóak:  

 Vastag függönnyel. Előny: olcsó, hátrány: nincs.  

Javasolt a minimál csomagban, de javasolt az összes feljavítás mellett is, vagy 

részben helyettük. 

 A két ablak réteg közé helyezendő egyszerű vászonroló: Ez ott javasolt 

leginkább, ahol se spaletta, se redőny nincs, például az udvari ablakok jó 

részénél. Kutatások szerint az ablakok mindkét rétegébe kerülő 

keménybevonatos low-e üvegek mellett a rolós ablak Uw értéke: 1,398 W/m2K –

re javult egy nagy üvegezés/kis keretszerkezetű hatalmas ablak mellett, ahol a 

kiinduló sima kettős üvegezésű ablak Uw értéke: 2,317 W/m2K volt (Bakonyi, 

2015). 

 4 mm vastag keménybevonatos low-e üveggel az egyik ablakrétegbe: Ezzel kb. 

30 %-kal tovább javítható az ablakok hőszigetelő képessége.   

Spalettával és redőnnyel együtt az EN ISO 10077 szabvány szerint az Uw 1,17-

1,25 W/m2K értékre javul. Az átlagos Uw érték 1,37-1,41 W/m2K.  

 További járulékos előny a vastagságból adódik: a 4 mm-es kemény-bevonatos 

low-e üveggel a hangszigetelő képesség is növekedik. Az eredeti 1-2 mm vastag 

üveg helyett a 4 mm vastag low-e üveg mellett jelentős mértékű a 

hangszigetelés javulása is. (Itt a Szentkirályi utcában nincs nagy forgalom: ezért 

elégséges a 4 mm vastag üveg hangcsillapítása, nem szükséges a vastagabb 6 

mm-es keménybevonatos low-e üveg, de annak a beépítése is lehetséges, a 

meglévő keretezéshez kiékelhetőek a ≥ 3 mm-es üvegek). 

Előny: olcsó megoldás. Hátrány: Némileg csökken a szoláris nyereség, (belsőbe 

építve alig csökkenti a szoláris nyereséget), de még mindig több marad, mint az 

egyhéjú új ablakokkal lenne. Kicsit más az üveg fénytörése, kicsit csillogósabb 

(de ugyanúgy víztiszta). Megjegyzés: a csillogás miatt a változatlan külső 

megjelenés érdekében is javasolt inkább a belső szárnyba elhelyezni. 

 Hőszigetelő üvegezés (3–4–3, 3–6–3) beépítésével – itt nem indokolt ez a 

megoldás, mert: 

o Az eddigi olcsó beavatkozási módozatokkal az elvárt, de esetünkben 

nem kötelező, Uw ≤ 1,6 W/m2K értékűek az ablakok. 

o Ezen felül még vannak társított szerkezeteink is. Azok feljavítása és 

megtartása indokolt, mert nagy és már meglévő értéket képviselnek. 
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Általuk és a keménybevonatos low-e által több energia takarítható 

meg, mint a hőszigetelő üvegezéssel. 

o Értékvédelmi szempontból ezeknek az ablakoknak a profilozása is 

értékes, mert az ablakok szép kidolgozásúak, mívesek. 

o Értékes a két réteg ablaknak az egységes, együttes megjelenése is: a 

külső kialakítás ugyanaz marad, mint a belsőé, ha nem kerül hőszigetelő 

üveg a szárnyakba. Ha a stílusos és korhű ablak megmarad az értékes 

palotában: értéknövelő lesz. 

o A külső rétegbe a hőszigetelő üvegek beépítése a meglévő kapcsolt 

gerébtokos ablakok esetében nem ajánlott. (Indoklás: megoldhatatlan 

csomópontok, külső üvegszorító léc alkalmazása tilos, mert aláfolyik a víz 

és az ablak tönkre megy stb.) Meglévő ablakok esetén csak a belső 

rétegbe lehetséges a hőszigetelő üveget beépíteni, de csak abban az 

esetben, ha a lakások kéményeinek és légudvarainak kürtőhatása 

megmarad, és biztosított a kintről befelé történő filtráció, annak 

érdekében, hogy az ablakok külső rétege télen ne párásodjon.  

o Értékvédelmi szempontból nem ajánlott 6 mm-nél vastagabb távtartó 

lécet alkalmazni, mert csillogóak, feltűnőek, és vastagabb lesz tőle az 

üvegezés, mint a falc mélysége. Értékvédelmi és hőfizikai szempontból 

nem alumínium, hanem műanyag (termikus) távtartót érdemes a 

hőszigetelő üvegbe tenni, lehetőleg az ablak alapszínével megegyezőt. 

Az energetikai méretezés a termikus távtartóval nem számol egyik 

vizsgált épületünk esetében sem, azért mert ez a megoldás általánosan 

nem elterjedt, helyette alumínium távtartó a használatos. 

o  A hőszigetelő üveg beépítése költségesebb megoldás, mint a 

keménybevonatos síküvegé, a várt energetikai megtakarításhoz képest 

kevesebb hasznot hoz, mint az előző módozatok. 

o A hőszigetelő üvegezés mellé a külső síküveg helyére is kerülhet még egy 

keménybevonatos low-e üveg, még további hőszigetelő képességet 

biztosítva. Ezekkel a megoldásokkal elérhetőek az Uw 0,9 alatti értékek is, 

de mivel nem megtérülő beruházások, ezért nem számoltunk velük. 

A vízvetők épek, állapotuk jó, festést nem igényelnek, mert frissen mázoltak. 

Beavatkozási javaslat nincs.  

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK 

Fűtési rendszerek 

A lakások eredetileg egyedi, szilárdtüzelésű kályhafűtéssel rendelkeztek. Mára a szilárd 

tüzelés lényegében megszűnt. Helyette parapet kivezetéses vagy kéménybe kötött 

gázkonvektorok, illetve lakásonkénti központi fűtések vannak fali gázkazánnal. 

Jellemzők még a nyílt égésterű készülékek. Mivel a lakásokba nem volt lehetőségünk 

bejutni, a legjellemzőbb fűtési rendszereket vettük figyelembe. A felújítás során a 

helyiségfűtéssel rendelkező lakásokban lehetőség van a helyiségfűtés megtartására, de 

a meglévő konvektorokat korszerűbb gázkonvektorokra cserélve vagy központi fűtés 

kialakítására. Új kazán beépítése vagy kazáncsere esetén javasolt a kondenzációs 
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készülék. A házközponti fűtés kialakítása elvileg lehetséges, de ez nagyobb társasházi 

összefogást igényelne, ezért kicsi az esélye. 

Használati melegvízellátás 

A használati meleg víz előállítása változatos módokon történik. Jellemzőek a tárolós 

rendszerű elektromos bojlerek, átfolyó rendszerű gázbojler, illetve a gázkazánhoz 

csatlakozó átfolyós vagy tárolós rendszerek. Mivel a lakásokba nem volt lehetőségünk 

bejutni, a legjellemzőbb meleg víz rendszereket vettük figyelembe. Felújítás esetén, 

amennyiben a lakásban központi fűtés van, vagy a felújítás során alakítják ki a központi 

fűtést, átfolyós rendszerű kondenzációs kombikazánok beépítése javasolt.  

Szellőzés 

A helyiségek természetes szellőztetésűek. Jelenleg filtrációval és ablaknyitással történik 

a frisslevegő bevezetése és az elhasznált páradús levegő elvezetése. A rendszer 

megtartandó, mert hővisszanyerős gépi szellőzés kiépítésére az épületek adottsága 

miatt nincs mód. 

ÉPÜLETENERGETIKAI ÉRTÉKELÉS 

Az épületre elkészítettük a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített energetikai 

számítást az eredeti állapot és három különböző felújítási csomag figyelembe vételével. 

Az energetikai számítás során a hátsó alacsonyabb szárnyat figyelmen kívül hagytuk, 

mivel erről nem állt rendelkezésre elegendő információ. A komplex felújítási terv 

részeként ezt a szárnyat emeletráépítéssel bővíteni lehetne. A mai követelményeknek 

megfelelő új szerkezetek használatával a bővítés eredményeképpen az egész épület 

energetikai mutatója tovább javulna. 

Háromféle felújítási csomagot definiáltunk. A „minimál” csomag jellemzője, hogy 

viszonylag alacsony költségvetésű, egyszerűen kivitelezhető beavatkozásokból áll. A 

„standard” csomag egy reálisan kivitelezhető, de nagyobb ráfordítás igényű, 

nehezebben kivitelezhető beavatkozásokat tartalmaz. Az „ambiciózus” csomag a ma 

jellemző általános felújításon túlmutat, lakói összefogást igényel és megújuló energia-

hasznosítással is számol. A hőszigetelés mértéke a rendelet által megadott 

költségoptimális szinten van. 
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 „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Tűzfalak 14 cm 

hőszigeteléssel 
   

Légudvar falai 14 cm 

hőszigeteléssel 
   

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 
   

Ablakok passzítása, 

redőnyszekrények 

légzáróságának 

fokozása 

   

Ablakok az egyik 

szárnyban 

keménybevonatos low-e 

üveggel 

   

Légudvari ablakok 

cserélve 
   

Bejárati ajtók, az 

üvegezés cserélve 3-6-3 

üvegre 

   

Állandó hőmérsékletű 

gázkazán marad, 

termosztatikus szelepek 

beépítése 

 (90%)   

Korszerű gázkonvektor 

helyiségfűtés 
 (10%)   

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV 
  (100%)  

Kondenzációs kazán 

házközponti fűtés és 

HMV 

   

Napkollektor HMV 

rásegítésre (55 m2) 
   

Napelemek (14 kWp, 115 

m2) 
   

    

BEMENŐ ADATOK, FELTÉTELEZÉSEK 

A szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét az előző pontban leírt rétegrendeknek 

megfelelően számítottuk. 

A fajlagos hőveszteségtényező számításakor a következő feltételezéseket tettük. 

 

 Hőhídveszteségek: a rendelet által megadott egyszerűsített módszerrel 

számoltunk, az összes szerkezetet erősen hőhidasnak feltételezve. 
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 Sugárzási nyereségek: a sugárzási nyereségek hatását figyelembe vettük a jól 

benapozott udvari homlokzatokon a D-i és Ny-i oldalon.  

A nettó fűtési energiaigény számításánál a következő feltételezéseket vettük 

figyelembe: 

 Légcsere szám: meglévő állapotban a rendelet szerint „közepes légzárású” 

ablakokat vettük figyelembe, valamint az udvari szárny nyitottsága miatt a 

„szélnek kitett” kategóriát. Ekkor a tömítetlenségből származó légcsere 

növekedés 0,25 1/h (a 0,5 1/h biológiailag szükséges légcserén felül). Az ablakok 

esetenként szükséges passzítása és a redőnyszekrények légzáró módon való 

lezárása után tömítetlenségből származó légcsere növekménnyel nem 

számoltunk. Irodalmi források szerint sem indokolt n = 0,5 1/h légcsere számnál 

magasabb érték figyelembe vétele (forrás: Szűts László, 2012). 

 Fűtésszabályozás: meglévő állapotban nem programozható automatikával, 

standard és ambiciózus felújítás után igen. 

A fűtési rendszernél két rendszert vettünk figyelembe a meglévő állapotban:  

 1. rendszer: lakásközponti rendszer (90%) 

o Állandó hőmérsékletű földgáz kazán, fűtött térben elhelyezve 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (90/70), állandó fordulatszámú szivattyúval, 

tároló nincs 

o Szabályozás szobatermosztáttal 

 2. rendszer: helyiségfűtés (10%) 

o szabályozó nélküli gázkonvektor 

A felújított állapotban különböző felújítási lehetőségeket számítottunk.  

 Lakásközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kazán, fűtött térben elhelyezve 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (55/45), fordulatszám szabályozású 

szivattyúval, tároló nincs 

o Szabályozás termosztatikus szelepekkel 2K arányossági sávval 

 Helyiségfűtés esetén: 

o kombinált hőmérséklet szabályozóval ellátott gázkonvektor 

 Házközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kombikazán, fűtött téren kívül 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (55/45), fordulatszám szabályozású 

szivattyúval, tároló nincs 

o Szabályozás elektronikus szabályozóval 

 

A használati meleg víz ellátó rendszerrel szintén kétféle rendszert vettünk figyelembe a 

meglévő állapotban, feltételezve hogy a gázkonvektorral rendelkező lakások 

villanybojlerrel rendelkeznek: 

 1. rendszer: gázkazánnal (90%) 
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o Az állandó hőmérsékletű földgáz kombikazánnal, átfolyós rendszerben, 

fűtött téren belül 

o Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen 

 2. rendszer: elektromos bojlerrel(10%) 

o Csúcson kívüli elektromos árammal működő elektromos bojler, fűtött 

téren belül 

o Tárolás van, cirkulációs vezeték nincsen 

A felújított állapotban különböző felújítási lehetőségeket számítottunk.  

 Lakásközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kombikazánnal, átfolyó rendszerben, fűtött téren 

belül 

o Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen 

 Elektromos bojler marad: nem változik 

 Házközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kazánnal, fűtött téren kívül 

o Indirekt fűtésű tárolóval, cirkulációval 

Mechanikus szellőzéssel és mesterséges hűtéssel nem számoltunk.  

A megújuló energiahasznosítást illetően lehetőség van napelemek elhelyezésére, illetve 

házközponti meleg víz előállítás esetén napkollektorok alkalmazására a 30 fokos 

dőlésszögű és kedvező tájolású D-i, ill. Ny-i udvar felé néző tetőfelületeken. Az összes 

tetőfelület 114 + 230 m2, melyeknek 50%-át vettük feltételeztük hasznosnak (kémények, 

szellőzők miatt, illetve a napenergia hasznosító berendezés hasznos és teljes felülete 

közötti különbség miatt).  

A napkollektorokat a rendelkezésre álló déli felületen elhelyezve (55 m2) kb. 40%-os éves 

szoláris részarány érhető el. Az energiahozam: 

Qkoll = EG * Aabsz * sys * k  [kWh/m2a] 

ahol  Qkoll:  a napkollektoros rendszer által éves szinten megtermelt energia, 

itt kb. 23 580 kWh/a; 

 Aabsz:  összes abszorber felület, itt 55 m2; 

k: teljesítmény csökkenést kifejező tényező (nem ideális tájolás és 

dőlésszög esetén), itt 1,0; 

 EG:  éves szoláris energiahozam (hazai átlag: 1250 kWh/m2év); 

sys: éves rendszerhatásfok (szelektív síkkollektoros rendszert 

feltételezve 35%). 

Kristályos napelemeket vettünk figyelembe a nyugati tetőfelületen. Az energiahozam 

számítását a PVGIS programmal végeztük 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php). A várható hozam 14 kWp rendszert 

feltételezve (kb. 115 m2) 13 300 kWh/a, amely primer energiába átszámolva 2,5-tel 

szorozható, mivel hálózati elektromos áramot vált ki. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Napenergia hasznosító berendezések elhelyezési vázlata (az alacsony szárnyat nem vettük 

figyelembe a számításban) 

EREDMÉNYEK 

A határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezői 

A szerkezetek meglévő állapotra számított hőátbocsátási tényezői a jelenlegi 

követelményeknek nem felelnek meg, de ez meglévő épületek esetén nem is elvárás. 

A felújítással a hőátbocsátási tényezők nagymértékben javíthatóak, többnyire a 

költségoptimalizált követelményértékeknek is megfelelnek, bár ez felújítás esetén sem 

elvárás. 

Meglévő állapot Hőátbocsátási tényezők (W/m2K) 

 Számított érték Követelményérték 
Követelményérték 

(2015/2018) 

Külső falak 0,84 – 1,28 0,45 0,24 

Külső falak borítással 

rendelkező szakasza 
0,71 -  1,01 0,45 0,24 

Külső falak – 

parapetfalak ablak alatt 
1,01 0,45 0,24 

Tűzfalak 1,28 0,45 0,24 

Lépcsőházi falak 1,22 0,50 0,26 

Légudvar falai 1,28 – 1,70 0,45 0,24 

Padlásfödém 0,62 0,30 0,17 

Pincefödém 0,55 0,50 0,26 

Árkádfödém 

kapubejárónál 
0,91 0,25 0,17 

Ablakok a társított 

szerkezetek hatásával 
1,95 1,60 1,15 

Lichthof ablakok 5 1,60 1,15 

Bejárati ajtók 3,9 1,80 1,45 

A szerkezetek hőátbocsátási tényezői a meglévő állapotban 
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Felújított állapot Hőátbocsátási tényezők (W/m2K) 

 Számított érték Követelményérték 
Követelményérték 

(2015/2018) 

Tűzfalak 14 cm 

hőszigeteléssel 
0,23 0,45 0,24 

Légudvar falai 14 cm 

hőszigeteléssel 
0,23 0,45 0,24 

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 
0,16 0,30 0,17 

Ablakok az egyik 

szárnyban 

keménybevonatos low-e 

üveggel, a társított 

szerkezetek hatásával 

1,4 1,60 1,15 

Lichthof ablakok 

cserélve 
1,15 1,60 1,15 

Bejárati ajtók, az 

üvegezés cserélve 3-6-3 

üvegre 

2,62 1,80 1,45 

A szerkezetek hőátbocsátási tényezői a felújított állapotban 

Fajlagos hőveszteségtényező 

Az épület fajlagos hőveszteség-tényezője a meglévő állapotban a jelenlegi 

követelményeknek nem felel meg (q = 0,45 W/m3K > 0,27 W/m3K). A követelményeket 

felújított állapotban sem tudja kielégíteni, hiszen a falaknak csak egy részét lehet 

hőszigetelni (qminimál = 0,42 W/m3K; qstandard = 0,3 W/m3K). A követelményeknek való 

megfelelés védett épületek esetén nem elvárás.  

A hőveszteségek megoszlása 

A meglévő állapotban a legnagyobb hőveszteséget a falak (40%) és a szellőzés (35%) 

okozzák. A nyílászárók a teljes veszteség 15%-áért felelnek, míg a pince- és 

padlásfödém együttesen 10%-ot tesz ki. A falak közül a felülethez képest jelentős a 

légudvarok falának transzmissziós vesztesége a kisebb vastagságú téglafal miatt. Ezt a 

felületet tehát mindenképpen érdemes utólagosan hőszigetelni. 
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A veszteségek százalékos megoszlása a meglévő állapotban 

A minimál felújítás esetén a hőveszteségek aránya elsősorban a nyílászárók 

passzításának, tömítésének köszönhetően változik, a szellőzés hatása 27%-ra csökken.  

Még nagyobb a változás a standard és az ambiciózus felújítások esetén (melyek 

épületszerkezeti szempontból megegyeznek). A tűzfal és a légudvar szigetelésének 

köszönhetően ezek vesztesége összesen 3%-ra csökken, viszont így a külső fal és a 

lépcsőházi falak relatív vesztesége megnő. A szellőzési veszteség abszolút értékben 

lecsökkent, relatíve viszont továbbra is a veszteségek 35%-át teszi ki. Ezen a tételen 

például hővisszanyerővel ellátott mechanikus szellőztetés kiépítésével lehetne 

csökkenteni, de ezt a komplex szempontrendszer alapján nem javasoljuk. A 

padlásfödém a veszteségeknek csak 2%-áért felel.  

Külső fal
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A veszteségek százalékos megoszlása standard és ambíciózus felújítás esetén 
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A nettó fűtési hőigény összetevői 

A nettó fűtési hőigény a veszteség oldalon a transzmissziós és szellőzési veszteségekből, 

a nyereség oldalon a sugárzási és belső hőnyereségekből tevődik össze. Ahogy az előző 

pontból is kiderült a meglévő állapotban a legjelentősebb veszteséget a falak és a 

szellőzés okozták. Ezeket a felújítással sikerült jelentősen csökkenteni. A nyereségáramok 

a veszteségeket csak kis mértékben tudják ellentételezni. 
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A nettó fűtési hőigény összetevői 

Összesített energetikai jellemző 

Az épület az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek nem felel 

meg, energetikai besorolása G, illetve 2016-tól GG. A besorolás a minimál felújítással F-

re, ill. FF-re változik, de standard felújítással D (DD) kategóriába kerül, ambiciózus 

felújítással pedig már B (CC). Az ambiciózus felújítással a jelenlegi követelményeket ki 

tudja elégíteni. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a követelményekkel való összevetés 

csak tájékoztatás, történeti épületek felújítása esetén nem kötelező megfelelni az 

energetikai követelményeknek. 

Az eredményeken látszik, hogy a fűtési rendszer felújításával jelentős energia 

megtakarítás érhető el. A meglévő állapotban rossz hatásfokú a fűtési- és a HMV 

termelő, a jó hatásfokú kondenzációs kombikazánra való csere viszont a fűtési rendszer 

veszteségeit minimálisra csökkenti. Az ambiciózus felújítással a napkollektoroknak 

köszönhetően a használati melegvíz-igény tovább csökkenthető, a napelemekkel 

pedig villamos energia állítható elő. 
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Az épület összes primer energiaigénye 

 Meglévő  „Minimál” „Standard” „Ambíciózus” 

Fűtés nettó igénye 

(kWh/m2a) 
167 137 91 91 

A fűtési rendszer 

veszteségei, primer 

(kWh/m2a) 

76 54 13 6 

HMV energiaigény, 

primer (kWh/m2a) 
45 45 41 26 

Termelt energia 

napelem, primer 

(kWh/m2a) 

0 0 0 -16 

Összesített 

energetikai 

jellemző(kWh/m2a) 

288 236 146 108 

Épület energetikai 

besorolása (2015) 
G F D B 

Épület energetikai 

besorolása (2016) 
GG FF DD CC 

Az épület energetikai jellemzői 

Nyári túlmelegedés kockázata 

Az épület nehéz szerkezetű, külső redőnyökkel és belső spalettákkal ellátott, éjszaka 

átszellőztethető. A rendelet szerinti egyszerűsített ellenőrzés szerint az épület a nyári 

túlmelegedés szempontjából a meglévő állapotban és felújítva is kielégíti a 

követelményeket a nehéz szerkezeteknek és a jó árnyékolásnak köszönhetően.  
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KÖLTSÉGBECSLÉS 

A költségbecslés során az épület három felújítási csomagja szerinti beruházási 

költségeket számítottuk, illetve az elért energia- és költség megtakarítást.  

GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSOKNÁL FIGYELEMBE VETT BRUTTÓ EGYSÉGÁRAK 

Általános 

A meghatározott egységárak csak a felsorolt anyag és munkadíjakat tartalmazzák, 

organizációs költségeket nem határoztunk meg. Külön kerül felszámításra: 

 a tartalékkeret, melynek mértéke 15%, 

 a tervezés, projekt bonyolítás, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés bonyolítás, 

melynek mértéke 12%. 

Homlokzat hőszigetelési rendszer 

A homlokzat hőszigetelési rendszereknél az alábbiakat vettük figyelembe: 

 A tűzfalak és légudvarok falainak utólagos hőszigetelésénél nem éghető 

hőszigetelő maggal rendelkező (kőzetgyapot) rendszerrel számoltunk.  

 Az állványozás költségeit figyelembe vettük, alpin technikás kivitelezés nem 

megengedhető (MÉSZ-THR irányelv szerint). 

 A kivitelezési egységárak tartalmazzák a hőszigetelő rendszer kivitelezési díját, a 

szükséges bádogos munkák díjait (ablakpárkány, attika bádogozás) is. 

 Az árak nem tartalmazzák a szerkezetek esetleges javítási költségeit (pl. 

vakolatjavítás), a bontási munkákat, hulladék és sitt elszállítás költségét. 

Padlásfödém hőszigetelés 

A padlásfödém szerkezeteinek hőszigetelésénél az alábbiakat vettük figyelembe: 

 A hőszigetelő anyagon kívül, a páraáteresztő fólia anyag és az elhelyezésükhöz 

szükséges munkadíjakkal is számoltunk. 

 Az egységárak nem tartalmazzák a padlásfödém esetén: 

o a szerkezet esetleges megerősítésének, átalakításának díjait, 

o hulladék elszállítását. 

 Az árak nem tartalmazzák a belső vagy külső burkolatok javítási költségeit, 

organizációs, esetleg szükséges állványozás és egyéb járulékos költséget. 

Homlokzati nyílászáró szerkezetek javítása, passzítása, üvegcsere 

A homlokzati nyílászáró szerkezetek esetében az alábbiakat vettük figyelembe: 

 A homlokzati nyílászáró szerkezetek passzítása, zárhatóság visszaállítás 

 Egyik ablakszárnyba keménybevonatos low-e üveg beépítése 

 A költségek nem tartalmazzák a nyílászáró festését/ mázolását 

 A költségek nem tartalmazzák azon szerkezetek megerősítését, átalakítását, 

javítását, amelyhez a nyílászáró szerkezeteket rögzíteni kell 
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 Továbbá nem tartalmazza az organizációs, állványozás és egyéb járulékos 

költségeket 

Légudvari nyílászáró szerkezetek cseréje 

A cserélt nyílászáró szerkezetek esetében az alábbiakat vettük figyelembe: 

 A nyílászárók fa szerkezetűek, Uw=1,15 W/m2K 

 A költségek nem tartalmazzák azon szerkezetek megerősítését, átalakítását, 

javítását, amelyhez a nyílászáró szerkezeteket rögzíteni kell 

 Továbbá nem tartalmazza az, organizációs, állványozás, a bontási munkákat, 

hulladék és sitt elszállítás és egyéb járulékos költségeket 

Épületgépészeti beavatkozások, megújuló energiaforrás hasznosítás nélkül 

Az épületgépészeti beavatkozásokat az alábbiak szerint költségeztük: 

 Az árak tartalmazzák  

o a meglévő rendszerek szükség szerinti bontását, átalakítását munkadíjjal 

együtt 

o az új berendezések, szerelvények díjait, beleértve azok beépítéséhez 

szükséges összes termék árát, munkadíjjal együtt 

o kémény szükség szerinti kialakítás, átalakítás költségeit 

 Az árak nem tartalmazzák  

o közműfejlesztés költségeit 

o új mérőhely kialakítás költségeit 

o organizációs, bontási munkákat, hulladék és sitt elszállítás és egyéb 

járulékos költségeket 

Napelemes rendszerek 

A napelemes rendszer elemei: 

 polikristályos napelem modul 

 hálózatba tápláló inverter 

 AC és DC végelem és szerelvények 

 tartószerkezet 

A költségek az alábbiak szerint lettek összeállítva: 

 Az árak tartalmazzák  

o az új berendezések, szerelvények díjait, beleértve azok beépítéséhez 

szükséges összes termék árát, munkadíjjal együtt 

o tartószerkezetek költségeit 

 Az árak nem tartalmazzák  

o a meglévő tetőszerkezet szükség szerinti bontását, átalakítását 

munkadíjjal együtt 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

 

410 

o közműfejlesztés költségeit 

o organizációs, és egyéb járulékos költségeket 

Napkollektor rendszerek 

A napkollektoros rendszer elemei:  

 szelektív síkkollektorok 

 szolár állomás és vezérlő 

 HMV tartály 

 zárt tágulási tartály, szivattyúk, szelepek 

 tartó szerkezet, csatlakozó elemek, vezetékek, hőátadó folyadék 

A költségek az alábbiak szerint lettek összeállítva: 

 Az árak tartalmazzák  

o az új berendezések, szerelvények díjait, beleértve azok beépítéséhez 

szükséges összes termék árát, munkadíjjal együtt 

o tartószerkezetek költségeit 

 Az árak nem tartalmazzák  

o a meglévő tetőszerkezet szükség szerinti bontását, átalakítását 

munkadíjjal együtt 

o közműfejlesztés költségeit 

o organizációs, és egyéb járulékos költségeket 
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BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK 

Az előző pont alapján a három felújítási csomag beruházási költségeit az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Tűzfalak 14 cm 

hőszigeteléssel 

0 3 902 648 3 902 648 

Légudvar falai 14 cm 

hőszigeteléssel 

0 6 259 342 6 259 342 

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 

0 2 014 748 2 014 748 

Ablakok passzítása 1 158 062 1 158 062 1 158 062 

Ablakok az egyik 

szárnyban 

keménybevonatos 

low-e  üveggel 

0 2 319 390 2 319 390 

Légudvar ablakok 

cserélve 

1 900 600 1 900 600 1 900 600 

Bejárati ajtókban az 

üvegezés cserélve 3-

6-3 hőszigetelő 

üvegre 

0 769 500 769 500 

Állandó hőmérsékletű 

gázkazán marad, 

termosztatikus 

szelepek beépítése 

6 353 550 0 0 

Korszerű 

gázkonvektor 

helyiségfűtés 

2 228 785 0 0 

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV 

0 61 377 310 0 

Kondenzációs kazán 

házközponti fűtés és 

HMV 

0 0 59 501 500 

Napkollektor HMV 

rásegítésre (55 m2) 

0 0 9 240 000 

Napelemek (14 kWp, 

115 m2) 

0 0 6 100 000 

    

Összesen 13 655 745 79 701 600 93 165 790 

Bontás, sitt elsz., stb 1 638 689 9 564 192 11 179 895 

Tartalékkeret 2 294 165 13 389 869 15 651 853 

Járulékos 1 835 332 10 711 895 12 521 482 

    

Összesen 16 558 154 113 367 556 132 519 020 

A felújítási csomagok becsült beruházási költsége (áfá-val 
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ENERGIAHORDOZÓK ÁRA 

Az energiahordozók aktuális árait a következő táblázat tartalmazza. 

  

Egység

ár Egység megjegyzés 

Földgáz       

A1, lakossági 20 m3/h alatti 

gázmérő, I. árkategória 

(max. vételezhető 41040 

MJ/év) 10,314 Ft/kWh 

www.fogaz.hu, 2014. 

áprilistól 

A1, lakossági 20 m3/h alatti 

gázmérő, II. árkategória 11,960 Ft/kWh 

www.fogaz.hu, 2014. 

áprilistól 

Földgáz alapdíj 
11673,8

40 Ft/év 

www.fogaz.hu, 2014. 

áprilistól 

Villamos energia       

A1 kedvezményes, évi 1320 

kWh-ig 36,24 Ft/kWh 

www.elmu.hu, 2015. 

januártól 

A1 normál árszabás 37,56 Ft/kWh 

www.elmu.hu, 2015. 

januártól 

B árszabás, vezérelt 

fogyasztóknak 23,18 Ft/kWh 

www.elmu.hu, 2015. 

januártól 

Kötelező átvételű villamos 

energia átvételi árai 40,82 Ft/kWh 

http://www.mekh.hu/hato

sagi-arak-2/villamos 

Az energiahordozók ára, 2015  (ÁFÁ-val) 

A számítás egyszerűsítése érdekében földgáz esetében az A1 II. árkategóriával, villamos 

energia esetén az A1 normál, illetve villamos bojlerek esetén a B árszabással 

számoltunk.  

SZÁMÍTOTT ENERGIAKÖLTSÉGEK 

Az épület energiaigénye alapján meghatározható az épület üzemeltetési költsége. Az 

itt megadott költség a 7/2006 TNM rendelet szerinti számításon alapszik, a használók 

szokásait ezért nem veszi figyelembe. A valós energiaszámlák ezért eltérhetnek az itt 

megadott értékektől. Az üzemeltetési költség csak a fűtési és meleg víz költséget 

tartalmazza, illetve az elektromos hálózatba betáplált, átadott villamos energiát 

(negatív előjellel). A háztartási berendezések és világítás költségét az itt megadott 

üzemeltetési költség nem tartalmazza. 
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  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Gázfogyasztás 

(kWh/év) 552 942 448 615 278 452 240 519 

Villamos energia 

(kWh/év) 5 463 5 463 5 989 1 401 

Vezérelt villamos 

energiafogyasztás 

(kWh/év) 7 259 7 259 0 0 

Átadott villamos 

energia (kWh/év) 0 0 0 -12 906 

A végső energiafogyasztás meglévő és felújított állapotban (kWh/év) 

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Gázfogyasztás (Ft/év) 6 613 386 5 365 599 3 330 388 2 876 695 

Villamos energia 

(Ft/év) 
205 180 205 180 224 949 52 634 

Vezérelt villamos 

energiafogyasztás 

(Ft/év) 

168 301 168 301 0 0 

Átadott villamos 

energia (Ft/év) 
0 0 0 -526 778 

Összesen (Ft/év) 6 986 867 5 739 080 3 555 337 2 402 551 

Energiaköltségek meglévő és felújított állapotban 

GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁS 

Globális költség 

A globális költség az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete 

szerint „a kezdeti beruházási költségek jelenértékének összege, a fenntartási költségek 

összege és a csereköltségek (a kezdőévre vonatkozóan), valamint adott esetben az 

ártalmatlanítási költségek.” Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

176/2008. (VI.30) Korm. rendelet megadja, hogy az előbb hivatkozott EU rendeletben 

megadott módszertan szerint készíthető az épület felújítására vonatkozó 

költséghatékonysági számítás. A globális költségek számításakor a következő 

feltételezésekkel éltünk: 

 a számítási időszak 30 év 

 a fűtés esetén a kazán cseréjével számoltunk 20 év után, a napkollektoros és 

napelemes rendszer teljes cseréjével számoltunk 20 év után 
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 ártalmatlanítási költséget nem vettünk figyelembe 

 a diszkontráta 3%  

 1. forgatókönyv: az energiahordozók évi reál áremelkedése 2,8% földgáz és 2% 

villamos energia esetén 

 2. forgatókönyv: az energiahordozók évi reál áremelkedése 4,3% földgáz és 5% 

villamos energia esetén  

 a 2015-ös energiahordozó árak mellett figyelembe vettük a rezsicsökkentés előtti 

2012-es árakat is 

Az épület globális költsége jelenlegi energiahordozó árak mellett és 2-3% energiaár 

emelkedést figyelembe véve a minimális beruházással mintegy 20 millió forinttal 

csökken, a standard és ambiciózus beruházás azonban a meglévő állapotnál 

magasabb összköltséget eredményez (lsd. táblázat). Ha magasabb energiaár 

emelkedéssel számolunk, a minimális és az ambiciózus felújítás adja a legalacsonyabb 

globális költséget. Ha a rezsicsökkentés előtti árakat és nagy áremelkedést veszünk 

figyelembe, akkor az ambiciózus felújítás bizonyul legkedvezőbbnek. 

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

2015. energiaárak, 2-

2,8% áremelkedés 202 200 789 182 432 181 221 481 965 214 664 064 

2015. energiaárak, 4-

5% áremelkedés 257 696 281 228 520 892 249 985 436 229 191 363 

2012. energiaárak, 2-

2,8% áremelkedés 269 610 398 237 874 613 255 354 166 242 979 451 

2012. energiaárak, 4-

5% áremelkedés 343 853 566 299 612 110 293 255 403 265 074 465 

Az épület globális költsége 30 év alatt, 3% diszkontráta mellett (Ft) 

A beruházási költségben a legjelentősebb tétel a fűtési rendszer kialakítása 

kondenzációs kazánnal. Ez a költség esetlegesen alacsonyabb lehet, ha a már 

lakásközponti fűtéssel rendelkező lakásokban a rendszer egyes elemei megtarthatóak 

(radiátorok, fűtési csövek). Ekkor csak a kazáncsere és a kémény átalakítás költségével 

lehet számolni, de ez csak akkor lehetséges, ha a csövek jó állapotúak és a hőleadó 

felülete alacsonyabb fűtési hőmérséklet mellett is elegendő. Ezt a változatot mutatja a 

„standard 2” csomag a fenti táblázat, amelynek globális költsége alacsonyabb a 

meglévő állapoténál, és nagyjából a minimál felújításéval egyezik meg (2015. ár, 2-3%-

os emelkedés). Még egy lehetőséget vizsgáltunk „ambiciózus 2” néven, amely a 

„standard 2” csomaghoz még 170 m2 napelemet társít. A vizsgált változatok közül 

ennek globális költsége a legalacsonyabb.  



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

 

415 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

M
e

gl
é

vő
 á

lla
p

o
t

M
in

im
ál

is

St
an

d
ar

d

St
an

d
ar

d
 2

A
m

b
íc

ió
zu

s

A
m

b
íc

ió
zu

s 
2

G
lo

b
ál

is
 k

ö
lt

sé
g 

(F
t)

Beruházás Energiaköltség Csereköltség

 

Az épület globális költsége 30 év alatt, 2015-ös energiaárak, 2-3% áremelkedés, r = 3%. Standard 2: csak 

kazáncsere ára, Ambiciózus 2: mint standard 2 és 170 m2 napelem 

Egyes intézkedések egyszerű megtérülési ideje 

Az egyes intézkedések által elért energiamegtakarítást a meglévő állapothoz képest 

vizsgáltuk, mindig csak egy adott intézkedés hatását figyelembe véve. Az intézkedések 

együttes alkalmazásakor a megtérülési idők módosulnak attól függően, hogy milyen 

sorrendben vesszük figyelembe a beavatkozásokat.  

Ez esetben 10 év alatti megtérülése a nyílászárók passzításának, a bejárati ajtók 

üvegezés cseréjének és a padlásfödém hőszigetelésének van. 12-13 év a megtérülése 

a légudvar hőszigetelésének és a napelemeknek is. A gépészeti rendszer megtérülése 

hosszú, de amennyiben a fűtési rendszer egyes elemei megtarthatók, a beruházási 

költség jóval alacsonyabb is lehet. 
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Beruházási költség 

(Ft) 

 

Energiamegtakarí

tás (Ft/év) 

Egyszerű 

megtérülési idő 

(év) 

Tűzfalak 14 cm 

hőszigeteléssel 
3 902 648 208 477 19 

Légudvar falai 14 cm 

hőszigeteléssel 
6 259 342 466 611 13 

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 
2 014 748 265 313 8 

Ablakok passzítása 1 158 062 737 116 2 

Ablakok az egyik 

szárnyban 

keménybevonatos low-

e  üveggel 

2 319 390 

125 413 18 

Légudvar ablakok 

cserélve 
1 900 600 112 920 17 

Bejárati ajtókban az 

üvegezés cserélve 3-6-

3 hőszigetelő üvegre 

769 500 
88 946 9 

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV 
61 377 310 2 050 586 30 

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV, ha a 

hőleadó rendszer 

megtartható (csak 

kazáncsere+kémény) 
35 175 331 2 050 586 17 

Kondenzációs kazán 

házközponti fűtés és 

HMV és napkollektor 

(55 m2) 
68 741 500 2 597 488 26 

Napelemek (14 kWp, 

115 m2) 
6 100 000 526 807 12 

Egyes intézkedések egyszerű megtérülési ideje 
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ÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEK, JAVASLATOK 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: A Palotanegyed értékes homlokzati architektúrájú (helyi 

védettségű), jó állapotban lévő, zártsorú, U alakú (B/5 típusú) háromemeletes 

lakóépülete. A kedvező adottságú nagy udvar megújításra szorul. A hátsó traktus 

folytatásaként értéktelen tároló építmények, gépkocsi beállók akadályozzák a 

nagyvonalú térkapcsolatot.  

     

Impozáns palota kapuáthajtóval; Függőfolyosó alatti kiemelt pince és szuterén 

      

Felső szinti látvány a végfalak irányában; Burkolt udvar és esőtető a gépkocsik részére 

  ELŐNY: 

 Elegáns palota, kedvező légtéraránnyal 

 Szellős, tágas udvar sok növénnyel  

 Saját telekre néző, homlokzatosítható hátsó traktusi végfalak. 

 HÁTRÁNY: 

 Alulhasznosított terek (pincében, padláson/) 

 Heterogén kert toldaléképületekkel, gépkocsi beállóval 

TERVEZETT ÁLLAPOT: A megvilágítás javítása az alagsorban végbemehet világos színű 

falfestéssel, üvegezett ajtók beépítésével valamint üvegfelület növelésével. A 
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Szentkirályi u. 13.-nál kedvező adottság a kiemelt pincehelyiségek, amelyek természetes 

bevilágítását aknával és a szuterénekben a padlóig lemélyített nyílászárók kiépítésével 

lehet megnövelni.  

A saját telekre néző udvari szárny tűzfalain, az energiahatékonyságot növelő lehetőség 

a kedvező tájolású üvegfelületek szoláris nyereség érdekében történő kialakítása. A jó 

tájolású végfali homlokzaton, tűzfalakon kortárs építészeti megfogalmazású télikert, 

napcsapda is megjelenhet. A végfalra utólagos, szerelt erkélyek is kerülhetnek, amelyek 

energiatárolásra is képesek. A köztes, üvegezett terek télen hőcsapdák, nyáron pedig 

homlokzatárnyékoló szerkezetek. 

Alulhasznosított terek megoldásai: A pincei cellák vízszintes térsorolásán kívül a telek 

adottsága megengedi a pinceszinti helyiségek udvar felőli megközelítését. A 

kapcsolódó udvari szint lesüllyesztésével a szuterén kertkapcsolattal rendelkezhet. 

További lehetőség a pince és a földszint összekapcsolásával a teljes vagy részterület 

kiadása javasolt szolgáltatás, raktár, galériatér, egyéb funkció számára. 

A padláshasznosítást érdemes a nagy udvar használatával összekapcsolni. A 

kertészkedéssel összefüggően lehetne a padlástérben pl. az aszalni, szárítani, tárolni, 

vagy akár növényt teleltetni. Elképzelhető a déli tájolású tetőn üvegezett naptér, 

növény–üvegház kialakítása közösségi kertészkedés céljából. A padlástér közösségi célú 

hasznosítása (pl. gyűlések, események) is lehetséges.  

Kulturált tárolók a kertben: A jelenlegi helyett esőtetővel védett autóbeálló felfuttatott 

növényekkel takarva valamint többfunkciós, (kukát, kerékpárt, szerszámokat magában 

elrejtő) kerti tárolóegység kialakítása javasolt. 

      

Építészeti beavatkozások, javaslatok:  bevilágítás javítása, alulhasznosított terek,  azaz a pince és a 

padlás megoldásai, plusz elemek: az erkély és a kerti tároló 

Lehetséges beavatkozások: 

É/C02   BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY  

Alulhasznosított terek megoldásai 

É/E01 PINCE / HASZNOSÍTÁS - TÉRALAKÍTÁS 

É/E08  PADLÁS / HASZNOSÍTÁS  

Plusz elemek 

É/F03 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – ERKÉLY 

É/F04 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI TÁROLÓK 

UDVAR KIALAKÍTÁSI JAVASLAT 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: A Szentkirályi utca 13. sz. ház udvara viszonylag jó benapozottságú, 

a mérete, a meglévő nagy fák és kapcsolódó zöld udvarok miatt kedvező 
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adottságokkal bír. Az udvar részben burkolt, beton és 40x40cm-es betonlap burkolattal, 

melyek felújításra szorulnak. Az udvart jelentős mértékben használják a lakók parkolás 

céljára.  

TERVEZETT ÁLLAPOT:  

Elsődleges fontosságú lenne az gépkocsi parkolók elhelyezésének rendezése, illetve 

azok fölé egy növényekkel befuttatott pergola-rendszer építése. Így föntről lenézve az 

autók helyett egy zöld udvar lenne a látvány. A parkoló-területtől elkülönítve egy csak 

gyalogosan, a lakók által használható burkolt felület jönne létre kiemelt szegélyű 

zöldfelületekkel. A meglévő szép nagy fák mindenképpen megtartandók. A kert hátsó 

részében egy kerti tároló kialakítására is lehetőség van.  

Lehetséges beavatkozások: 

É/D01  FÁK ÜLTETÉSE 

É/D03  TALAJSZINTI ZÖLDFELÜLETEK 

É/D06  NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

É/D08  KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – TÁROLÓK 

É/E04  UDVAR6/HASZNOSÍTÁS 

É/F04  KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI ELEMEK 

É/F05  LÉGÁTERESZTŐ BURKOLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvar kialakítási javaslat, Szentkirályi u. 13. 
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LÁTVÁNYTERVEK A JAVASOLT BEAVATKOZÁSOKRÓL 

  

Meglévő állapot és tervezett állapot 
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4.4.3. VII. KERÜLET, CSÁNYI UTCA 8. 

(VII. kerület, VII. tömb, HRSZ: 34412)  

RÖVID ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI LEÍRÁS 

Építtető: Zachár Antal, Zachár Jozefa 

Építés éve: 1859–1862 között, ill. 1862 után 

Az épület műemléki védettségű III. bírságkategóriában. 

Az épület első terve a klasszicizmus és a romantika közötti átmeneti időszakban készült 

(1859, Gottgeb Antal), majd egy későbbi terv szerint épült fel (1862, Limburszky József). 

A Gottgeb Antal tervezte épület 4 + 1 + 4 tengelyes.1 A nyolcosztatú ablakokat és a 

kaput is szakállas szemöldök keretezi. Az épületet átlósan összekapcsolt téglalap alakú 

mezők ritmusából szerkesztett párkány zárja le. A földszintes házhoz illő szolid díszítés 

szép romantikus megoldást eredményezett.  

Két hónappal a földszintes épület engedélyezése után, az épülőfélben lévő házra 

újabb, már egyemeletes épület tervét nyújtotta be az építtető a Szépítő Bizottsághoz. 

Zachár a tanácshoz címzett beadványában hivatkozott a készülő épület emeletet is 

elbíró falvastagságára.2 A tervlapokat szintén Gottgeb szignálta.3  

A félkör alaprajzú lépcsőház a bejárat bal oldali részébe került, az udvari szárnyba egy 

csigalépcső. A földszinten két- illetve egyszobás lakásokat, míg az első emeleten a kapu 

fölött reprezentatív háromszobás, erkélyes otthont alakított ki az építész.  

Három év eltelte után ismét bővült egy újabb szinttel – így a földszintesként induló 

épület 1862-re kétemeletes bérházzá alakult át, jórészt szoba-konyhás lakásokkal.4 Az 

építtető ekkor már Zachár Jozefa5 és az építész is megváltozott; Limburszky József 

szignálta a tervlapot. A tulajdonosnő a következő bő évtizedben többször is végeztetett 

épületén apró átalakításokat, bővítéseket, amelyekhez egyszer Kapetz Károlyt, míg 

három esetben az induló épület építészét Gottgeb Antalt bízta meg.6 A kétemeletes 

ház az előbbiekkel ellentétben ma is eredeti homlokzatával őrzi a terület XIX. század 

közepei hangulatát (forrás: BFL, Hídvégi Violetta). 

A műemlékvédelem célja: szakszerű műemlékvédelmi szempontok szerinti felújítás, és 

korszerűsítés, megvizsgálva az épület műemléki értékeit, anyaghasználatát megtartó 

energetikai feljavítások lehetőségeit. 

                                                      

1 BFL XV.17.b.311 SzBN 19442. 
2 Zachár újabb kérelmének dátuma: 1859. október 20. BFL IV.1207 SzB 19497. 
3 BFL XV.17.b.311 SzB 19497. Az emeletes épületre 1859. október 31-én kelt az engedély.  BFL IV.1207 SzB 

19497. 
4 Zachár Jozefa 1862. április 30-án kérte az építési engedélyt. BFL XV.17.b.312 ÉB 318/1862. 
5 Zachár Jozefa 1859. december 26.-tól egyedüli tulajdonos. BFL IV.1215.a. Telekösszeírások Terézváros 

IV. füzet 381. 
6 Terveket is ismerünk egy istálló és fészer építéséhez. BFL XV.17.b.312 ÉB 1087/1870, 1084/1872; 

iktatókönyvi bejegyzés alapján tudunk toldaléképítési szándékról. BFL IV.1305 ÉB 2753/1872, 374/1873. 
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A műemléki tervezést meg kell, hogy előzze az épület kutatása, építészettörténeti 

dokumentációjának, értékleltárának elkészítése. Az értékleltár ismeretében lehet a 

műemlék épület tervezését és felújítását megkezdeni. 

Jelen vizsgálatokat nem előzte meg az előírt és szükséges kutatás. Ezért javaslataink az 

értékleltár nélkül csak általános megállapításoknak tekinthetőek. Egy helyszíni bejárás 

során megszerezhető információk alapján több minden ismeretlen számunkra. Nem volt 

alkalmunk az épület lakásaiba bejutni. Nem tudjuk például, hogy történtek-e az 

épületben födémcserék, vagy sem. Nem ismertek az esetleges megerősítések 

dokumentációi. Látható, hogy az eredeti kőlapos-kőkonzolos függőfolyosókat 

elbontották, helyette vasbeton szerkezetek készültek. 

    

Helyszínrajz, Csányi u. 8. 

  

Eredeti tervek: Zachár Antal háza, Gottgeb Antal 1859-es első terve földszintes házra 
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Eredeti tervek: Zachár Antal háza, Gottgeb Antal 1859. október,  második terv, egyemeletes  házra 

 

Utcai homlokzat és kapubejárón át felvett metszet 
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Az épület állapota: nagyon rossz, válságos: a tojásléces főpárkány egy része leesett 

   

A nyílászárók egy eredeti kivételével cseréltek, állapotuk rossz 

ÁLLAPOTLEÍRÁS ÉS BEAVATKOZÁSI JAVASLATOK 

ÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK 

Homlokzat: 

Teljes külső-belső homlokzatrekonstrukció szükséges. A kábelcsatornák és zavaró elemek 

visszabontása, falon belüli vezetése műemlékek esetében alapvető. Az ablakok 

eredetivel azonos anyagból (fából), azonos profilokkal, azonos kialakítással: az 

emeleteken kifelé-befelé nyílóan, pallótokos szerkezetként legyártandóak. A kialakítás 

legyen az eredetivel azonos nyitási módú, 8 osztásos. A vasalatok: esztergált végű, 

bevésős rendszerű diópántok, tolózárak, kitámasztó kampók. 
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Kapualj 

   

    

A kapualj 

A fal több helyen vakolat nélküli, rongált, sérült, hirdető táblák és, postaládák 

tönkrementek. Használaton kívüli elektromos elosztószekrények és az újak látványa is 

méltatlan a műemlékhez. A kapualj padlóburkolata hiányos, beton és vörös mészkő. 

Javaslat: Teljes kapualj rekonstrukció szükséges. 

  

Burkolat a kapualjban 
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Lábazat 

Szétfagyott, cserélendő. A több rétegű műanyag, és párazáró vakolat és festékréteg 

alatt a lábazat még jobban kifagyott. Több helyen idővel téglára cserélték. Javaslat: új, 

az eredetivel megegyező 10-15 cm vastag kőlábazat készítése az eredeti 

magasságban. A kerékvető kő megtartandó.  

Kapu 

   

A kapu 

A kapu két szárnya feltételezhetően eredeti, a felső bevilágító ablak viszont későbbi 

szerkezet. A kapu rossz állapotú, a faszerkezet sérült, az alsó részeken a festék hiányzik. 

Alaktanilag a korának megfelelő tagozatokkal profilozott, tehát valószínűleg eredeti, 

vagy egy korábbi szakszerű műemlékvédelmi rekontrukció eredménye. Ennek 

megállapításához szükséges a restaurátori közreműködés amennyiben erre nézve az 

épülettörténeti kutatás nem szolgáltat biztos adatokat. 

    

Lábazat kifagyott kővei, eredeti kerékvető kő  
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Lábazat a felhordott – párazáró kéregként működő – cementes vakolatok alatt  kifagyott 

Udvar 

    

A függőfolyosó egykor tömbkő járólapja helyett vasbetonszerkezet készült 
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AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK ÁLLAPOTA ÉS AZ ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK  

LEHETŐSÉGEI 

Tűzfalak és végfalak 

     

Szomszédos telek felöli tűzfal, udvari végfal 

A szomszéd felé néző tűzfal 30 cm vastag (U = 1,77 W/m2K), a végfalak 41 cm vastagok 

(U = 1,42 W/m2K). Javaslat: A szomszédos telek felőli nagy tűzfal és az udvari szárny 

végfala, mely saját telekre néz, hőszigetelhető. A tűzfal szigeteléséhez a szomszédos 

telek tulajdonosának hozzájárulása szükséges. 

Külső homlokzati falak 

A pincében és az udvaron látható, hogy vegyes falazattal készült: 2 sor tégla és 

durvamészkő vegyesen rakva. Valószínűleg az utcai szárny is ugyanígy készült. A 

vastagság felfelé haladva 80 cm-ről 51 cm-re csökken, az U-érték 0,84-1,22 W/m2K. 

    

Udvari szárny falazata, vegyesen rakott fal. Eredeti váztáblázatos ajtó 

Beavatkozás: új mészalapú vakolat készítése. Külső oldali hőszigetelés nem lehetséges 

(az udvari szárnyon sem). Műemlékek esetében az eredeti anyaghasználat 
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megtartandó. A belső oldali hőszigetelést a 4.3. fejezetben említett páratechnikai és 

fagyvédelmi szempontok miatt nem javasoljuk.  

Padlásfödém 

A legfelső zárófödém kérdéses. Eredetileg csapos gerendafödém alsó nádvakolattal, 

salakfeltöltéssel és padlásburkoló téglával. Az eredeti megoldással számoltunk. A 

födém hőátbocsátási tényezője átlag 15 cm salakfeltöltést feltételezve U = 0,62 W/m2K, 

a követelményeknek nem felel meg (Um < 0,3 W/m2K).  Feltételezzük, hogy a tető 

karbantartása megtörtént, nem ázik, így a salak száraz. Javasolt beavatkozás: a 

padlásfödém utólagos hőszigetelése. Páratechnikai ellenőrzés és faanyagvédelmi 

szakvélemény mindenképpen kötelező. Előny: a hőveszteség csökkentése. Hátrány: a 

faanyagvédelmi szakvélemény csak 6 hónapig érvényes. Az eltakart faszerkezetek 

állapota nem ellenőrizhető a hőszigetelések alatt. 

Pince feletti födém  

A pince feletti födém téglaboltozatos, salakfeltöltéssel, általában: párnafás- vakpadlós 

parketta burkolattal/vizes helyiségekben betonozva és hidegpadló burkolattal. 

Átlagosan 45 cm salakfeltöltést feltételezve a födém hőátbocsátási tényezője U = 0,55 

W/m2K, ami megközelíti a követelményértéket (U < 0,5 W/m2K). A salak pontos 

vastagságát és hővezetési tényezőjét méréssel nem állt módunkban ellenőrizni. 

Beavatkozás: nincs. A pince vízszigetelése nem megoldott, emiatt a pince utólagos 

hőszigetelése nem javasolt. 

Nyílászárók 

Ajtók  

   

Az ajtók nem egységesek 

Rossz állapotúak. Jelenlegi megoldások: ahány ajtó, annyiféle pótlás, nincs egységes 

homlokzat. 

Hátrány: az eredeti ajtók 1 rétegű üvegezéssel készültek. A hőátbocsátási tényezőjük 

becsült értéke 4,2 W/m2K, 40%-os üvegezési arányt feltételezve. 
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Beavatkozási javaslat: új egységes váztáblázatos ajtók készítése az eredetinek 

megfelelő osztásrenddel, szerkezeti vastagságban lehet eltérés a korábbitól a 

hőszigetelési képesség növelése érdekében.  Az eredeti ajtók kópiája elkészítendő a 

mintavételt követően, rekonstruálhatóak, gyárthatóak. 

Javasolt üvegezés: hőszigetelő üveg az ajtó fölötti ablakszárnyakba a 3–6–3 low-e, vagy 

3–6–4 low-e (alacsony sugárzású lágybevonatos üveg a hőszigetelő üveg egyik 

rétegeként). Vastagabb üvegszerkezetek csak akkor ajánlatosak, ha a kerettel azonos 

színű termikus távtartóval készülnek. 

Ablakok 

Homlokzati ablakok: 

   

Az utcai ablak két ablak közötti ráccsal készültek, az udvari homlokzat leromlott állapotban, kültéri 

egységekkel, vegyes nyílászárókkal nem egységes megjelenésű. 

Az ablakok pallótokosak, megjelenésük nem egységes a későbbi cserék 

következtében. Társított szerkezetek nincsenek. Eredetileg az utcafronton spaletták 

voltak a kor szokása szerint, ezek egy teljes értékű felújítás során rekonstruálhatóak. 

Értéküket az adja, hogy az utcai forgalom és a belső tér között egy további elválasztó 

réteget adnak, szép szerkezetek, hőszigetelnek és árnyékolnak, de drága legyártani 

őket. 

Javasolt beavatkozás: 

 Vastag függöny az ablakok mögött. Előny: olcsó, hátrány: nincs. 

 Az eredeti kornak megfelelő ablakok minden részlete ismert, mert egyszerű 

pallótokos szerkezetek. Egy utcafronti ablak feltételezhetően eredeti. A 

megmaradt nyílászárók és az analógiák alapján a hiteles rekonstrukció 

lehetősége adott. 

 Energetikailag itt a lehető legvékonyabb hőszigetelő üvegezés beépítése 

javasolt az egyik szárnyba téve.   

 Pallótokos (kifelé-befelé nyíló) újragyártott ablakok esetében lehetséges a külső 

szárnyba elhelyezni a hőszigetelő üveget a párásodás elkerülése érdekében. 

 Újragyártottak a szerkezetek, így a kittfalc megfordítható (befelé lesz). 
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 Értékvédelmi szempontból a profilozások, a zárszerkezetek nem lehetnek mai 

megoldásúak. Középen felnyíló és nem bukó-nyíló ablakok, és nem lehet 

egyrétegű új ablakot választani. Értékvédelmi és hőfizikai megfontolásokból is a 

kétrétegű pallótokos ablakot javasolt alkalmazni. Ismertek új, de az eredeti 

kialakításnak megfelelő, és a két rétegnek köszönhető remek hőszigetelési 

képességű ablakmegoldások. 

       

   

Az újragyártott 8 osztásos ablakok jó példája. Külső szárnyban 3–6–3 hőszigetelő üveggel. A földszinten 

befelé-befelé nyíló ablakok, az emeleteken kifelé-befelé nyíló ablakok. (Veres Pálné utca 24.)  

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK 

Fűtési rendszerek 

A lakások eredetileg egyedi, szilárdtüzelésű kályhafűtéssel rendelkeztek. Mára a szilárd 

tüzelés lényegében megszűnt. Helyette parapet kivezetéses vagy kéménybe kötött 

gázkonvektorok, illetve lakásonkénti központi fűtések vannak fali gázkazánnal. 

Jellemzők még a nyílt égésterű készülékek. Mivel a lakásokba nem volt lehetőségünk 

bejutni, a legjellemzőbb fűtési rendszereket vettük figyelembe. A felújítás során a 
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helyiségfűtéssel rendelkező lakásokban lehetőség van a helyiségfűtés megtartására, de 

a meglévő konvektorokat korszerűbb gázkonvektorokra cserélve vagy központi fűtés 

kialakítására. Új kazán beépítése vagy kazáncsere esetén javasolt a kondenzációs 

készülék. A házközponti fűtés kialakítása lehetséges, és mivel az épület egy kézben van 

(100% önkormányzati tulajdon), a mintaépületek közül itt lenne a legnagyobb esély 

ennek megvalósítására. 

Használati melegvízellátás 

A használati meleg víz előállítása változatos módokon történik. Jellemzőek a tárolós 

rendszerű elektromos bojlerek, átfolyó rendszerű gázbojler, illetve a gázkazánhoz 

csatlakozó átfolyós vagy tárolós rendszerek. Mivel a lakásokba nem volt lehetőségünk 

bejutni, a legjellemzőbb meleg víz rendszereket vettük figyelembe. Felújítás esetén, 

amennyiben a lakásban már központi fűtés van, vagy a felújítás során alakítják ki a 

központi fűtést, átfolyós rendszerű kondenzációs kombikazánok beépítése javasolt.  

Szellőzés 

A helyiségek természetes szellőztetése ablaknyitással történik. 

ÉPÜLETENERGETIKAI ÉRTÉKELÉS 

Az épületre elkészítettük a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített energetikai 

számítást az eredeti állapot és három különböző felújítási csomag figyelembe vételével. 

Az energetikai számítás során a hátsó alacsonyabb szárnyat figyelmen kívül hagytuk, 

mivel erről nem állt rendelkezésre elegendő információ. A komplex felújítási terv 

részeként ezt a szárnyat emeletráépítéssel bővíteni lehetne. A mai követelményeknek 

megfelelő új szerkezetek használatával a bővítés eredményeképpen az egész épület 

energetikai mutatója tovább javulna. 

Háromféle felújítási csomagot definiáltunk. A „minimál” csomag jellemzője, hogy 

viszonylag alacsony költségvetésű, egyszerűen kivitelezhető beavatkozásokból áll. A 

„standard” csomag egy reálisan kivitelezhető, de nagyobb ráfordítás igényű, 

nehezebben kivitelezhető beavatkozásokat tartalmaz. Az „ambiciózus” csomag a ma 

jellemző általános felújításon túlmutat, lakói összefogást igényel és megújuló energia-

hasznosítással is számol. A hőszigetelés mértéke a rendelet által megadott 

költségoptimális szinten van. Az ambiciózus csomag megvalósításának esélye a 

mintaépületek közül ennél az épületnél a legnagyobb, mivel az épület egy kézben van, 

így a házközponti rendszerek kialakítása kevesebb akadályba ütközik. 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

 

433 

 

 „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Végfalak 15 cm 

hőszigeteléssel 
   

Tűzfal szomszédos foghíj felé 

15 cm hőszigeteléssel 
   

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 
   

Ablakok rekonstruált 

pallótokos (2+1) összesen 

háromszoros üvegezésű 

ablakra cserélve  

   

Bejárati ajtók fa 

váztáblázatos hőszigetelt 

üvegezésű ajtókra cserélve 

   

Állandó hőmérsékletű 

gázkazán marad, 

termosztatikus szelepek 

beépítése 

 (80%)   

Korszerű gázkonvektor 

helyiségfűtés 
 (20%)   

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV 
  (100%)  

Kondenzációs kazán 

házközponti fűtés és HMV 
   

Napkollektor HMV rásegítésre 

(22 m2) 
   

Napelemek (6,2 kWp, 50 m2)    

A beavatkozások összefoglalása 

BEMENŐ ADATOK, FELTÉTELEZÉSEK 

A szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét az előző pontban leírt rétegrendeknek 

megfelelően számítottuk. 

A fajlagos hőveszteségtényező számításakor a következő feltételezéseket tettük. 

 

 Hőhídveszteségek: a rendelet által megadott egyszerűsített módszerrel 

számoltunk, az összes szerkezetet erősen hőhidasnak feltételezve. 

 Sugárzási nyereségek: a sugárzási nyereségek hatását az udvari ablakok esetén 

figyelembe vettük.  

A nettó fűtési energiaigény számításánál a következő feltételezéseket vettük 

figyelembe: 

 Légcsere szám: meglévő állapotban a rendelet szerinti „gyenge légzárású” 

ablakokat vettük figyelembe és a „szélvédett” kategóriát. Ekkor a 

tömítetlenségből származó légcsere növekedés 0,4 1/h (a 0,5 1/h biológiailag 

szükséges légcserén felül). A felújítás során az ablakokat szárnyanként kettős 

kemény felütközéssel a természetes szellőzésű tereknek megfelelő légzárásúra 
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cserélik, ezért a 0,5-ös légcserével számolhatunk. A tömítetlenségből származó 

légcsere növekményt nem kell figyelembe venni, mert a 0,5-ös légcsereszámon 

belül maradunk. 

 Fűtésszabályozás: meglévő állapotban nem programozható automatikával, 

felújítás után igen. 

A fűtési rendszernél két rendszert vettünk figyelembe a meglévő állapotban:  

 1. rendszer: lakásközponti rendszer (80%) 

o Állandó hőmérsékletű földgáz kazán, fűtött térben elhelyezve 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (90/70), állandó fordulatszámú szivattyúval, 

tároló nincs 

o Szabályozás szobatermosztáttal 

 2. rendszer: helyiségfűtés (20%) 

o szabályozó nélküli gázkonvektor 

A felújított állapotban különböző felújítási lehetőségeket számítottunk.  

 Lakásközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kazán, fűtött térben elhelyezve 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (55/45), fordulatszám szabályozású 

szivattyúval, tároló nincs 

o Szabályozás termosztatikus szelepekkel 2K arányossági sávval 

 Helyiségfűtés esetén: 

o kombinált hőmérséklet szabályozóval ellátott gázkonvektor 

 Házközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kombikazán, fűtött téren kívül. 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (55/45), fordulatszám szabályozású 

szivattyúval, tároló nincs 

o Szabályozás elektronikus szabályozóval 

A használati meleg víz ellátó rendszerre szintén kétféle rendszert vettünk figyelembe a 

meglévő állapotban, feltételezve hogy a gázkonvektorral rendelkező lakások 

villanybojlerrel rendelkeznek: 

 1. rendszer: gázkazánnal (80%) 

o Az állandó hőmérsékletű földgáz kombikazánnal, átfolyó rendszerben, 

fűtött téren belül 

o Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen 

 2. rendszer: elektromos bojlerrel (20%) 

o csúcson kívüli elektromos árammal működő elektromos bojler, fűtött 

téren belül 

o Tárolás van, cirkulációs vezeték nincsen 

A felújított állapotban különböző felújítási lehetőségeket számítottunk.  

 Lakásközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kombikazánnal, átfolyó rendszerben, fűtött téren 

belül 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Építészeti háttérvizsgálat és javaslatok 

 

435 

o Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen 

 Elektromos bojler marad: nem változik, 

 Házközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kazánnal, fűtött téren kívül 

o Indirekt fűtésű tárolóval, cirkulációval 

Mechanikus szellőzéssel és mesterséges hűtéssel nem számoltunk.  

A megújuló energiahasznosítást illetően lehetőség van napelemek elhelyezésére, illetve 

házközponti meleg víz előállítás esetén napkollektorok alkalmazására a 30 fokos 

dőlésszögű és kedvező tájolású DNy-i udvar felé néző tetőfelületeken. Az összes 

tetőfelület kb. 125 m2, melyeknek 60%-át vettük feltételeztük hasznosnak (kémények, 

szellőzők miatt, illetve a napenergia hasznosító berendezés hasznos és teljes felülete 

közötti különbség miatt).  

A napkollektorokat a rendelkezésre álló felület egy részén elhelyezve (22 m2) kb. 40%-os 

éves szoláris részarány érhető el. Az energiahozam: 

Qkoll = EG * Aabsz * sys * k  [kWh/m2a] 

ahol  Qkoll:  a napkollektoros rendszer által éves szinten megtermelt energia, 

itt kb. 9 144 kWh/a; 

 Aabsz:  összes abszorber felület, itt 22 m2; 

k: teljesítmény csökkenést kifejező tényező (nem ideális tájolás és 

dőlésszög esetén), itt 0,95; 

 EG:  éves szoláris energiahozam (hazai átlag: 1250 kWh/m2év); 

sys: éves rendszerhatásfok (szelektív síkkollektoros rendszert 

feltételezve 35%). 

A maradék tetőfelületen kristályos napelemeket vettünk figyelembe. Az energiahozam 

számítását a PVGIS programmal végeztük 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php). A várható hozam 6,2 kWp 

rendszert feltételezve (kb. 50 m2) 6 375 kWh/a, amely primer energiába átszámolva 2,5-

tel szorozható, mivel hálózati elektromos áramot vált ki. 

 

Napenergia hasznosító berendezések elhelyezési vázlata (az alacsony szárnyat nem vettük 

figyelembe a számításban) 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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EREDMÉNYEK 

A határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezői 

A szerkezetek meglévő állapotra számított hőátbocsátási tényezői a jelenlegi 

követelményeknek nem felelnek meg. A felújítással a hőátbocsátási tényezők 

nagymértékben javíthatóak, többnyire a költségoptimalizált követelményértékeknek is 

megfelelnek. 

4.4.12. táblázat: A szerkezetek hőátbocsátási tényezői a meglévő állapotban 

Meglévő állapot Hőátbocsátási tényezők (W/m2K) 

 Számított érték Követelményérték 
Követelményérték 

(2015/2018) 

Külső falak 0,84 – 1,22 0,45 0,24 

Külső falak – 

parapetfalak ablak alatt 
1,01-1,25 0,45 0,24 

Tűzfalak 1,77 0,45 0,24 

Lépcsőházi falak 1,59 0,50 0,26 

Tűzfal szomszéd foghíj 

felé 
1,42 0,45 0,24 

Padlásfödém 0,62 0,30 0,17 

Pincefödém 0,55 0,50 0,26 

Árkádfödém 

kapubejárónál 
0,91 0,25 0,17 

Ablakok 2,4 1,60 1,15 

Bejárati ajtók 4,2 1,80 1,45 

4.4.13. táblázat:  A szerkezetek hőátbocsátási tényezői a felújított állapotban 

Felújított állapot Hőátbocsátási tényezők (W/m2K) 

 Számított érték Követelményérték 
Követelményérték 

(2015/2018) 

Tűz- és végfalak 15 cm 

hőszigeteléssel 
0,23 0,45 0,24 

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 
0,16 0,30 0,17 

Ablakok rekonstruált 

pallótokos (2+1) összesen 

háromszoros üvegezésű 

ablakra cserélve 

1,15 1,60 1,15 

Bejárati ajtók 

váztáblázatos újakra 

cserélve, a felettük lévő 

ablak hőszigetelő 

üvegezésű 

1,45 1,60 1,15 

Fajlagos hőveszteségtényező 

Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a meglévő állapotban a jelenlegi 

követelményeknek nem felel meg (q = 0,64 W/m3K > 0,34 W/m3K). A követelményeket 

felújított állapotban sem tudja kielégíteni, hiszen a falaknak csak egy részét lehet 

hőszigetelni (qminimál = 0,64 W/m3K; qstandard = 0,36 W/m3K). A követelményeknek való 

megfelelés történeti épületek esetén nem elvárás.  
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A hőveszteségek megoszlása 

A meglévő állapotban a legnagyobb hőveszteséget a falak (42%) és a szellőzés (32%) 

okozzák. A nyílászárók a teljes veszteség 16%-áért felelnek, míg a pince- és 

padlásfödém együttesen 10%-ot tesz ki. A falak közül a felülethez képest jelentős a 

szomszédos foghíj felé néző tűzfal transzmissziós vesztesége a kisebb vastagságú 

téglafal miatt. Amennyiben a szomszédos telket nem építik be, ezt a felületet tehát 

mindenképpen érdemes utólagosan hőszigetelni. 

A minimál felújítás esetén a hőveszteségek aránya azonos marad, mert nem történik 

épületszerkezeti beavatkozás. Nagyobb a változás a standard és az ambiciózus 

felújítások esetén (melyek épületszerkezeti szempontból megegyeznek). A tűzfalak 

szigetelésének köszönhetően ezek vesztesége összesen 4%-ra csökken, viszont így a 

külső fal és a lépcsőházi falak relatív vesztesége megnő. A szellőzési veszteség abszolút 

értékben lecsökkent, relatíve viszont továbbra is a veszteségek 32%-át teszi ki. Ezen a 

tételen például hővisszanyerővel ellátott mechanikus szellőztetés kiépítésével lehetne 

csökkenteni, de ezt a komplex szempontrendszer alapján nem javasoljuk. A nyílászárók 

veszteségei jelentősen csökkennek. A padlásfödém a veszteségeknek csak 3%-áért 

felel. 

Külső fal
21%

Lépcsőházi 
fal
3%

Végfal
6%

Tűzfal 
szomszédos 
foghíj felé

12%Padlásfödé
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A veszteségek százalékos megoszlása a meglévő állapotban 
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A  veszteségek százalékos megoszlása standard és Ambiciózus felújítás esetén 
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A nettó fűtési hőigény összetevői 

A nettó fűtési hőigény a veszteség oldalon a transzmissziós és szellőzési veszteségekből, 

a nyereség oldalon a sugárzási és belső hőnyereségekből tevődik össze. Ahogy az előző 

pontból is kiderült a meglévő állapotban a legjelentősebb veszteséget a falak és a 

szellőzés okozták. Ezeket a standard és ambiciózus felújítással sikerült jelentősen 

csökkenteni. A nyereségáramok a veszteségeket csak kis mértékben tudják 

ellentételezni. 
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A nettó fűtési hőigény összetevői 

Összesített energetikai jellemző 

Az épület az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek nem felel 

meg. Energetikai besorolása H, illetve 2016-tól II. A Szentkirályi utcai épülettel 

összehasonlítva a fajlagos fűtési energiaigény itt magasabb a meglévő állapotban, 

részben a kedvezőtlenebb felület-térfogatarány miatt (a Csányi utcai épület sokkal 

kisebb). A besorolás a minimál felújítással nem változik, de standard felújítással D (EE) 

kategóriába kerül, ambiciózus felújítással pedig már B (CC). Az ambiciózus felújítással a 

jelenlegi követelményeket ki tudja elégíteni. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a 

követelményekkel való összevetés csak tájékoztatás, történeti épületek felújítása esetén 

nem kötelező megfelelni az energetikai követelményeknek. 

Az eredményeken látszik, hogy a fűtési rendszer felújításával nagyon jelentős energia 

megtakarítás érhető el. A meglévő állapotban rossz hatásfokú a fűtési- és a HMV 

termelő, a jó hatásfokú kondenzációs kombikazánra való csere viszont a fűtési rendszer 

veszteségeit minimálisra csökkenti. Az ambiciózus felújítással a napkollektoroknak 

köszönhetően a használati melegvíz-igény tovább csökkenthető, a napelemekkel 

pedig villamos energia állítható elő. 
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Az épület összes primer energiaigénye 

 Meglévő  „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Fűtés nettó igénye 

(kWh/m2a) 
246 246 113 113 

A fűtési rendszer 

veszteségei, primer 

(kWh/m2a) 

119 95 14 8 

HMV energiaigény, 

primer (kWh/m2a) 
47 47 41 27 

Termelt energia 

napelem, primer 

(kWh/m2a) 

0 0 0 -20 

Összesített 

energetikai 

jellemző(kWh/m2a) 

412 388 167 128 

Épület energetikai 

besorolása (2015) 
H H D B 

Épület energetikai 

besorolása (2016) 
II HH EE CC 

 Az épület energetikai jellemzői 

Nyári túlmelegedés kockázata 

Az épület nehéz szerkezetű, éjszaka átszellőztethető. A rendelet szerinti egyszerűsített 

ellenőrzés szerint az épület a nyári túlmelegedés szempontjából a meglévő állapotban 

és felújítva is kielégíti a követelményeket. Az ablakok teljes rekonstrukciójához 

hozzátartozik az eredeti spaletták visszaépítése is. Jelenleg az energetikai számítás ezt a 

lehetőséget egyik csomagban se veszi figyelembe. 
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KÖLTSÉGBECSLÉS 

A költségbecslés során az épület három felújítási csomagja szerinti beruházási 

költségeket számítottuk, illetve az elért energia- és költség megtakarítást.  

GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSOKNÁL FIGYELEMBE VETT EGYSÉGÁRAK 

Az egységárak meghatározásánál figyelembe vett feltételezéseket ld. a 4.4.2. 

fejezetben.  

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK 

Az előző pont alapján a három felújítási csomag beruházási költségeit az alábbi 

táblázat tartalmazza. 
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 „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Végfalak 15 cm 

hőszigeteléssel 0 2 332 673 2 332 673 

Tűzfal szomszédos foghíj felé 

15 cm hőszigeteléssel 0 4 276 950 4 276 950 

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 0 1 108 128 1 108 128 

Ablakcsere eredetivel 

egyező kialakítású 

rekonstruált pallótokos (2+1) 

összesen háromszoros 

üvegezésű ablakra  0 7 267 017 7 267 017 

Bejárati ajtók fa 

váztáblázatos hőszigetelt 

üvegezésű ajtókra cserélve 0 4 255 465 4 255 465 

Állandó hőmérsékletű 

gázkazán marad, 

termosztatikus szelepek 

beépítése 2 200 800 0 0 

Korszerű gázkonvektor 

helyiségfűtés 1 737 060 0 0 

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV 0 22 448 160 0 

Kondenzációs kazán 

házközponti fűtés és HMV 0 0 23 187 000 

Napkollektor HMV rásegítésre 

(22 m2) 0 0 3 630 000 

Napelemek (6,2 kWp, 50 m2) 0 0 3 120 000 

    

Összesen 3 937 860 41 688 394 49 177 234 

Bontás, sitt elsz., stb 472 543 5 002 607 5 901 268 

Tartalékkeret 661 560 7 003 650 8 261 775 

Járulékos 529 248 5 602 920 6 609 420 

       

Összesen 5 601 212 59 297 571 69 949 697 

A felújítási csomagok becsült beruházási költsége (áfá-val) 
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ENERGIAHORDOZÓK ÁRA 

Az energiahordozók aktuális árait ld. a 4.4.2. fejezetben. 

SZÁMÍTOTT ENERGIAKÖLTSÉGEK 

Az épület energiaigénye alapján meghatározható az épület üzemeltetési költsége. Az 

itt megadott költség a 7/2006 TNM rendelet szerinti számításon alapszik, a használók 

szokásait ezért nem veszi figyelembe. A valós energiaszámlák ezért eltérhetnek az itt 

megadott értékektől. Az üzemeltetési költség csak a fűtési és meleg víz költséget 

tartalmazza, illetve az elektromos hálózatba betáplált, átadott villamos energiát 

(negatív előjellel). A háztartási berendezések és világítás költségét az itt megadott 

üzemeltetési költség nem tartalmazza.  

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Gázfogyasztás 

(kWh/év) 309 111 290 107 125 599 112 280 

Villamos energia 

(kWh/év) 1 893 1 893 2 334 1 489 

Vezérelt villamos 

energia fogyasztás 

(kWh/év) 5 659 5 659 0 0 

Átadott villamos 

energia (kWh/év) 0 0 0 -6 288 

A végső energiafogyasztás meglévő és felújított állapotban (kWh/év) 

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Gázfogyasztás (Ft/év) 3 697 080 3 469 776 1 502 210 1 342 906 

Villamos energia 

(Ft/év) 
71 090 71 090 87 681 55 944 

Vezérelt villamos 

energia fogyasztás 

(Ft/év) 

131 202 131 202 0 0 

Átadott villamos 

energia (Ft/év) 
0 0 0 -256 662 

Összesen (Ft/év) 3 899 371 3 672 068 1 589 891 1 142 188 

Energiaköltségek meglévő és felújított állapotban 
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GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁS 

Globális költség 

A globális költség az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete 

szerint „a kezdeti beruházási költségek jelenértékének összege, a fenntartási költségek 

összege és a csereköltségek (a kezdőévre vonatkozóan), valamint adott esetben az 

ártalmatlanítási költségek.” Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

176/2008. (VI.30) Korm. rendelet megadja, hogy az előbb hivatkozott EU rendeletben 

megadott módszertan szerint készíthető az épület felújítására vonatkozó 

költséghatékonysági számítás. A globális költségek számításakor a következő 

feltételezésekkel éltünk: 

 a számítási időszak 30 év 

 a fűtés esetén a kazán cseréjével számoltunk 20 év után, a napkollektoros és 

napelemes rendszer teljes cseréjével számoltunk 20 év után 

 ártalmatlanítási költséget nem vettünk figyelembe 

 a diszkontráta 3%  

 1. forgatókönyv: az energiahordozók évi reál áremelkedése 2,8% földgáz és 2% 

villamos energia esetén 

 2. forgatókönyv: az energiahordozók évi reál áremelkedése 4,3% földgáz és 5% 

villamos energia esetén  

 a 2015-ös energiahordozó árak mellett figyelembe vettük a rezsicsökkentés előtti 

2012-es árakat is 
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Beruházás Energiaköltség Csereköltség

 

z épület globális költsége 30 év alatt, 2015-ös energiaárak, 2-3% áremelkedés, r = 3% 
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Az épület globális költsége jelenlegi energiahordozó árak mellett és 2-3% energiaár 

emelkedést figyelembe véve a minimális beruházással szinte nem változik, standard és 

Ambiciózus fejújítás esetén 4-5 millió forinttal csökken. Ha magasabb energiaár 

emelkedéssel számolunk, az ambiciózus felújítás adja a legalacsonyabb globális 

költséget. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a rezsicsökkentés előtti árakat vesszük 

figyelembe (ld. táblázat).  

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

2015. energiaárak, 2-

2,8% áremelkedés 112 867 993 111 851 740 107 251 872 108 148 412 

2015. energiaárak, 4-

5% áremelkedés 143 793 464 141 063 625 119 900 565 115 241 453 

2012. energiaárak, 2-

2,8% áremelkedés 150 667 297 147 471 043 122 411 966 121 641 631 

2012. energiaárak, 4-

5% áremelkedés 192 140 556 186 666 207 139 230 587 132 427 855 

Az épület globális költsége 30 év alatt, 3% diszkontráta mellett (Ft) 

ÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEK, JAVASLATOK 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: 1870 előtti értékes, műemlék épület. Zártsorú, U alakú (B/5 típusú) 

beépítés, hátul, a telekhatár felé megnyitott udvar jellemzi. A főtömeg F + 2 szintes, a 

hosszú udvart földszintes szárnyak szegélyezik.  

    

Rossz állapotú homlokzat; Leromlott kapu és környezete; Esetleges utcai megnyitások; Meglévő kapulj  

szelektív kukákkal 
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Zavaró klímaegység; Udvari  földszintes szárnyak; Tűzfal melletti traktus, Forrás: saját fotó 

  ELŐNY: 

- A szomszédos épület udvarának egybenyitása, közös fejlesztése és használata 

lehetséges 

- Utcára nyíló pincehelyiség, meglévő földszinti szolgáltató/üzlethelyiségek 

- Jó adottságú, megújításra váró udvar 

- 100%-ban önkormányzati tulajdonú az épület  

- Udvari szárnyak átalakíthatók, tömbszintű javaslat alapján más zöldterületekkel 

összenyithatók 

 HÁTRÁNY: 

- Rossz állapotú épület, homlokzatrekonstrukció szükséges 

- Kihasználatlan, üres terek (pincében, földszinten, padláson) 

- Meglévő karakterromboló beavatkozások (kültéri klímák, mérőórák, kábelek, 

postaládák, lakónévjegyzék, szelektív kukák helye) 

TERVEZETT ÁLLAPOT:  

A külső burok felújítása: Műemlék épület kiemelten fontos tervezést és kivitelezést igényel. 

A felújításnál a homlokzat és a nyílászárók helyreállítását, a színek - felületek 

összehangolását komplex, egymástól elválaszthatatlan egységnek szükséges tekinteni. 

A tagozat, a díszítések, párkányok, nyílászárók, felületek, anyagok elválaszthatatlan részei 

a homlokzatnak, csak azzal együtt kezelhetők. A tömör és nyitott részek aránya, a nyílások 

keretének megfogalmazása, a nyílászárók megformálása minden épület esetén egyedi, 

de egy épületen belül azonos. Ez minden háznak más és más jelleget, egyéniséget ad.  

Erre az összhangra figyelni szükséges, meg kell őrizni, mert ez biztosítja az épület egyik 

alapkarakterét.  

Szellőzés javítás: A megfelelő hőtároló tömegű, éjszaka átszellőztetett, árnyékolt ablakú 

lakásban, épületben nincs szükség klímára (helyette ajánlott a növényültetés, 

befuttatott tűzfal/belső homlokzat). A Csányi u. 8.-ban megjelenő, örökségvédelmi, 

értékmegőrzési szempontból zavaró kültéri klímaegység megjelenésének, elrejtésének 
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építészeti megoldásait külön adatlapon részletezzük (épület_B02). Homlokzati kültéri 

klímaegység elkerülésére a berendezés jól szellőztethető pincébe, tárolóba, padlástérbe 

telepíthető. Az átalakítások során a kültéri egységek megszüntetésével a kültéri egység 

nélküli klímaberendezés javasolt. 

Alulhasznosított terek megoldásai: A meglévő pince újrahasznosítása kis beavatkozással, 

speciális klímához igazodó használati móddal /pl. csíráztatás, gombatermesztés, só-pince, 

pinceborozó/. A pinceterek közötti átszellőzéssel gépészeti puffer tér és közösségi funkció 

számára is alkalmasak. A lakók bevonásával, egyszerű felújítással többfunkciós helyek, 

találkozási pontok létrehozása is lehetséges. A meglévő adottságok kiaknázásával a 

pincék adaptív újra használatával, a tradicionális üzlethelyiségek, kiskereskedelem 

megújítása javasolt. 

A kapualj megújítására az egységes megjelenésű kiegészítő elemek (pl. postaláda) 

kialakítása és a mérőórák egy központi pincei helyiségbe történő áthelyezése, a kuka-, és 

kerékpártárolók udvari áttelepítése támogatott. A padlástér gépészeti, puffer térként 

működhet, valamint a sajátos padlásklímához igazodó használat (pl. az aszalás, szárítás, 

tárolás és a növényteleltetés) is ajánlott. 

Meglévő udvari szárny átalakítása emeletráépítéssel: 1. A felújítás lehetséges a padlástér 

összenyitásával. 2. Az udvari tűzfal melletti traktusra korszerű igényeket kielégítő 

emeletráépítés és galéria szint kerülhet (pl. szálláshelyek - hostel, munkahelyek számára). 

3. A környező épületek magasságát, a tűzfaltakarást figyelembe véve az 

emeletráépítéssel F+1+ duplex lakásokkal is elképzelhető. 

 

     

Építészeti beavatkozások, javaslatok:   szellőzés javítása  (klíma), alulhasznosított terek,  pince,  közlekedő, 

emeletráépítés,  padlás megoldásai 

Lehetséges beavatkozások: 

Védendő külső burok felújítása 

É/A01  HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA 

É/A02  NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA 

É/A03  SZÍNEK - FELÜLETEK ÖSSZEHANGOLÁSA 

É/B02   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ – KLÍMA 

Alulhasznosított terek megoldásai 

É/E02  PINCE / HASZNOSÍTÁS  

É/E04 KÖZLEKEDŐTÉR / HASZNOSÍTÁS 

É/E06 EMELET / HASZNOSÍTÁS 

É/E08  PADLÁS / HASZNOSÍTÁS  
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UDVAR KIALAKÍTÁSI JAVASLAT 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: Az udvar jelentős részben bazalt nagykockakővel burkolt, mely 

egyenetlenül megsüllyedt. Fák és cserjék az udvar két oldalán, kiemelt szegélyekkel 

kialakított zöldfelületekben állnak. A növények állapota burjánzó, rendszeresen nem 

karbantartott.  

TERVEZETT ÁLLAPOT: A meglévő bazalt nagykockakő felszedésével és új alépítményre 

való lerakásával egy, az eredetihez hű, ugyanakkor esztétikus, új burkolat jöhet létre, mely 

egyúttal jó vízáteresztő is. Az udvar középső részén kiemelt zöldfelület létesülhet leülésre 

alkalmas szegéllyel.  

Opcionálisan elhelyezhető egy kisebb játszószer gyerekeknek. A meglévő fák 

megmaradnak, kockakővel körbe lesznek burkolva, de kertészeti ápolást célszerű végezni 

rajtuk.  A földszinti lakások bejárata előtt néhány dézsával egyedi jellegű, privát környezet 

hozható létre. A kert hátsó részében az érdeklődő lakók számára kisebb művelhető 

parcellák alakíthatók ki. 

Lehetséges beavatkozások: 

É/D01 FÁK ÜLTETÉSE 

É/D04 PLANTÉNERES ZÖLDFELÜLETEK  

É/D05 HOMLOKZATI NÖVÉNYFUTTATÁS  

É/D06 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

É/D07 BALKONLÁDÁK 

É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS 

É/F04 KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – TÁROLÓK 

É/F05 KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI ELEMEK 

É/F06 LÉGÁTERESZTŐ BURKOLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvar kialakítási javaslat, Csányi u. 8. 
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Látványtervek a javasolt beavatkozásokról 

 

Meglévő állapot 

 

Tervezett állapot   

 

Tervezett állapot  
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4.4.4. VI. KER., IZABELLA UTCA 41.  

(VI. kerület, 111. tömb, HRSZ: 29516) 

A VIZSGÁLT ÉPÜLET ISMERTETÉSE 

Építtető és építőmester: Schubert és Hickisch, Építési engedély: 1886. december 15. 

Felépülés éve: 1887 körül (forrás: BFL). Az épület védett: VÖP 

A bérház Schubert és Hickisch építőmesterek bérháza, a kései historizmusban épült fel. 

Homlokzatát a félköríves záródású ablakok egyenletes sorolása határozza meg. 

Osztópárkány helyett a 3. emeleti ablakok ablakpárkánya alatt futókutya-motívum 

készült. Az ablakok keretezése vakolatdísz. A felső két emeleti falat fagyálló téglával 

burkolták. A második emeleti ablakok alatti mezők neoreneszánsz díszítésűek: 

bőségszaru díszítés és középen kagylós díszből kiinduló növényi fonatok váltakoznak. 

    

Helyszínrajz, Szófia utca 29.– Izabella utca 41. 

   

 

Utcai homlokzat 
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BEADVÁNYI TERVEK 

 

 

Földszinti alaprajz és metszet részlete; Forrás BFL 
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Izabella utcai homlokzat részlete, helyszínrajz, metszet részlete az osztópárkányokkal; Forrás: BFL 

ÁLLAPOTLEÍRÁS ÉS BEAVATKOZÁSI JAVASLATOK 

Az épület rossz állapotú. Legnagyobb gond, hogy a párkányok bádogozása tönkre 

ment. Az épület több helyen ázik, ezért a vakolt részek mállanak. A homlokzat és a 

lábazat nem védett az esőtől az eredeti kiugró párkányok által.  

Javaslat: A párkányok bádogozása cserélendő. 

ÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK 

Teljes rekonstrukcióra és felújításra van szükség. Az eredeti tervek és a még meglévő 

homloktati díszítések és tagozatok alapján ez jelenleg még teljes mértékben lehetséges. 

Kapualj 

     

A kapualj 
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Az utcai homlokzatok 

Homlokzat 

A szuterén feletti párkányt leegyszerűsítették, 45 fokos szögben lecsapták. Javaslat: a 

helyreállítás során tagozatos párkányt kell készíteni.  

    

A szuterén feletti párkány 

Lábazat: szétfagyott, cserélendő új kiszellőztetett lábazatra, vastag kőlapokból. 
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Ragasztás helyett kampózott megoldás javasolt. Minimum kővastagság 8 cm. A 

kőlábazat teteje eredetileg lekerekített volt, javasolt ennek a megtartása. A lábazat 

alsó 30 cm-es szakasza fagyálló tardosi vörös mészkő (ami nem fagyott szét, csak a 

felette lévő lábazati szakasz, ami valószínűleg homokkő). 

     

Lábazat 

     

Kapualj az udvar felől le van zárva egy szép, tölgy kétszárnyú ajtóval; kapualj szoborfülkéjének 

kagylódísze 
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Eddig megvalósult beavatkozások 

     

Utólagos hőszigetelés a földszinten, műanyag redőnyök az udvaron 

 

Kisebb bevilágítást adó, vastag keretezésű, az íves záródást nem követő,  műanyag ablak 

AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK ÁLLAPOTA ÉS AZ ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK  

LEHETŐSÉGEI 

Külső falak 

A meglévő falszerkezetek a korra jellemzően tömör nagyméretű téglából épültek.  

Falvastagságok a tervrajzok szerint: pince 80 cm, fsz., I. em. 64 cm, II. em. 56 cm, III: 
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emelet 48 cm a téglaburkolatok miatt eltérő a szokásostól. Az ablakok alatti parapet-

falak fél téglával vékonyabbak az általános helyzetű falakhoz képest. A parapetek 

belső oldali borítással készültek. A falak előnye a nagy hőtároló tömeg, így nyáron 

hűvösek. A falak hőátbocsátási tényezője 1,03-1,28 W/m2K között van, azaz a jelenlegi 

követelményeknek nem felel meg (U<0,45 W/m2K). Esetünkben ez az érték nem is 

követelmény, mert az épület a világörökségi terület védőzónájában van, védett. 

Utcai homlokzati falak: Beavatkozás nem szükséges: a homlokzati falak 

téglaburkolatosak és díszítettek, külső oldali hőszigeteléssel nem lehet ellátni őket, 

azonban felújítandóak, vakolatdíszeik mészvakolatból helyreállítandóak, a sérült téglák 

pótlandóak, új lábazat szükséges. A belső oldali hőszigetelést (szintén az előző 

fejezetben említett) páratechnikai és fagyvédelmi szempontok miatt nem javasoljuk.  

Tűzfalak, végfalak  

A tűzfalak kisebb szerkezeti vastagsága miatt a hőátbocsátási tényező magasabb (38 

cm, U =1,7 W/m2K). A tűzfal nagyrészt a szomszéd épület által takart, csak kis része 

határos külső levegővel Esetünkben csak a másik ház telkére benyúló módon 

valósítható meg a tűzfal hőszigetelése. Lehetséges, de a szomszéd ház hozzájárulása 

szükséges hozzá. A szomszéd tűzfala erről az oldalról hőszigetelhető (kölcsönös 

megegyezés alapján lehetséges).  

Hátrány: Csak nagyon kicsi felületek hőszigetelő képessége javítható fel. Ez azonban az 

érintett lakások szempontjából előnyös lenne. Nagy a különbség a szomszéd által fűtött 

és a kiálló magasabb tűzfalszakasz hőszigetelési értéke között. Előny: energetikai 

nyereség (vastag hőszigetelés itt nem javasolható). 

   

U alakú szárny és a szomszédos épület csatlakozása, 2 lakás nyílik egy kis előtérből a folyosó 

folytatásában 
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Légudvarok 

A légudvarok falai relatív vékonyabbak, mint a többi fal, emiatt a hőveszteségek 

nagyobbak. A légudvart azonban itt nem lehet hőszigetelni, mert a szélessége csak 0,7 

m. 

Padlásfödém  

A legfelső zárófödém csapos gerendafödém alsó nádvakolattal, salakfeltöltéssel és 

padlásburkoló téglával. A födém hőátbocsátási tényezője átlag 15 cm salakfeltöltést 

feltételezve U = 0,62 W/m2K, a követelményeknek nem felel meg (U<0,3 W/m2K).  A 

salak pontos vastagságát és nedvességtartalmát nem állt módunkban ellenőrizni. 

Feltételeztük, hogy a tető nem hibásodott meg, nem ázik. Amennyiben a salak 

átnedvesedett, a hőszigetelési képesség kedvezőtlenebb lesz. Beavatkozás: a 

padlásfödém utólagos hőszigetelése lehetséges. Páratechnikai ellenőrzés és 

faanyagvédelmi szakvélemény mindenképpen kötelező. Előny: a hőveszteség 

csökkentése. Hátrány: eltakart faszerkezetek. 

Pince feletti födém  

A pince feletti födém téglaboltozatos, salakfeltöltéssel, párnafás- vakpadlós parketta 

burkolattal / vizes helyiségekben betonozva és kerámia burkolattal. Átlagosan 45 cm 

salakfeltöltést feltételezve a födém hőátbocsátási tényezője U = 0,55 W/m2K, ami 

megközelíti a követelményértéket (U<0,5 W/m2K). A salak pontos vastagságát és 

hővezetési tényezőjét méréssel nem tudtuk ellenőrizni. Beavatkozás: nincs. A pince 

vízszigetelése nem megoldott, emiatt a pince utólagos hőszigetelése nem javasolt. 

Nyílászárók 

Ajtók 

Bejárati ajtók felújítása, energetikai feljavítása: részletesen Szentkirályi utcánál kifejtve. 

Az eltérő megjelenésű és rossz minőségű beépítéseket az eredetinek megfelelő 

váztáblázatos faajtóra lehet cserélni 4 cm helyett 6-7 cm szerkezeti vastagsággal. 

Értékvédelmi szempontból ez az épület jól példázza a legrosszabb és sajnos 

prognosztizálható kimenetelét a téves energetikai célú nyílászáró csereprogramoknak. 

Mindazok, akik a programokból kimaradnak, úgy érzik, hogy ők rosszul jártak, mert nekik 

csak a „régi rossz” maradt. A szerényebb anyagi lehetőséggel bíró lakástulajdonosok 

nagyon gyenge minőségű termékekre cserélik meglévő fa nyílászáróikat. Nem jó az 

üzenete a csereprogramoknak. Helyettük felújítási és energetikai feljavítási programok 

szükségesek. A képeken látható megoldásokat semmi esetre sem szabad támogatni. 

Javasolt a meglévő nyílászáró szerkezetek felújításának és feljavításának támogatása, 

ill. a már lecseréltek helyett a forma-azonos rekonstruált, vagy mintavétel alapján 

készített régi váztáblázatos faszerkezetű ajtók visszaállítása. 

Csak olyan megoldások támogatandóak, amelyek mind anyagukban, mind 

részletképzésükben az eredetivel megegyezőek. Hiteles bizonyítás és ellenőrzés 

szükséges. Szerencsére még vannak az épületben eredeti nyílászárók. A hiteles kópiák 

lehetősége adott. 
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Eredeti nyílászáró, cserélt új nyílászárók műanyagból, lambériás ajtó. Minden ajtó különböző a másiktól 

          

Az ajtó körüli beépítés PUR-habbal, erősen hőhidas. Az esztétikai veszteség is nagy, ezért ezek nem 

ajánlható megoldások 
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Megmaradt eredeti ajtó külső és belső tokborítással 

Ablakok 

Légudvari ablakok: 

A Szentkirályi utcai épületnél ismertetettek vonatkoznak ide is. 

Homlokzati ablakok 

    

Eredeti nyílászárók utcai oldalon társított szerkezetekkel, spalettával 
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Eredeti és cserélt nyílászárók 

 

      
Cserélt nyílászárók 

Felújítási lehetőségek: 

 Keménybevonatos low-e üveggel 

 A társított spaletták megtartását javasoljuk ott, ahol még nem dobták ki őket. A 

teljes ablakcserékre nem jellemző, hogy a meglévő spalettákat megtartották 

volna. Általában bontás során szétrepedtek, vagy az ablakgyártó nem tudta 

visszahelyezni őket, mert csapolással kapcsolódtak az eredeti ablakkeretbe. 

Kedvezőbb esetben megtartották a tokot és a tokosztót is, és csak az 

ablakszárnyakat cserélték. Ezekben az esetekben van remény, hogy a spaletta 

megmaradt. Ezért javasoljuk az ablakok megtartását minden olyan esetben, 

ahol a meglévő tokszerkezet nem szorul feltétlenül cserére. A felújítás 

gazdaságosabb megoldás, mint a csere, főleg, ha formai azonosságokkal 

készül az újragyártás. Spalettával együtt még többe kerül, mert nagy 

mennyiségű és jó minőségű fát igényelnek és ezért a már létrehozott értékük is 
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nagy. Nem emészt fel energiát a meglévő értékek megtartása. Feladatunk az 

értékfelismerés elősegítése. 

 Hőszigetelő üvegezés (3–6–4 low-e) beépítése az egyik ablakszárnyba. 

Lehetséges megoldás, de inkább az udvari szárny ablakainál javasolt, ahol 

nincsenek spaletták és ezért indokoltabb egy jobb Uw értékű ablakszerkezet. 

Hátrány: Belső szárnyba épített hőszigetelő üvegezés a konyhákban csak ott 

alkalmazható, ahol van konyhai légelszívó és így biztosított a kürtőhatás. 

Hálókban tapasztalat szerint gyakori a külső üveg párásodása. 

Külső szárnyba: Forma-azonos újragyártás esetében a kittfalc átfordításával, 

kívül kittelést utánzó profillal külső üvegezésként is használható a 3–4–3, a 3–4–4 

a 3–6–3, vagy 3–6–4 es üvegek. Ennél vastagabb üvegezés esztétikai 

megfontolásokból és a nagy profilvastagítás elkerülése érdekében nem ajánlott.  

Egyéb energetikai intézkedések: 

A lépcsőház egységesen az eredeti architektúrához illő új kétszárnyú ajtókkal 

beüvegezhető a jelenlegi rácsok helyén. Így az ajtók zárt teret hoznak létre a 

lépcsőházban és javítják a lépcsőházzal határos lakások hőszigetelését. 

     

A folyosók jelenleg ráccsal vannak lezárva 

A folyosó végén lévő beugrók lezárhatók (a közös előtér szintén), de javasolt az 

épületben egységesen megoldani, szintenként is azonos ajtóval. Megtervezett ajtók 

szükségesek. Csak fűtéskorszerűsítést követően lehetséges a beugrók beüvegezése, 

mert jelenleg a parapet-konvektorok égéstermékének elvezetője e térbe köt ki. 

Energetikai beavatkozásunk nem javasolja a lépcsőház két oldalán lévő teljes 

folyosószakaszok udvar felőli beüvegezését, mert ide konyhák és szobaablakok is 

nyílnak. Épület-karbantartás miatt sem javasoljuk, mert költséges a tisztán tartásuk.  

Összefoglalva: a teljes homlokzat-helyreállításhoz a házszintű problémakezelés előbb 

vagy utóbb elengedhetetlenné fog válni. 

A valaha elegáns lakásokkal is felépült ház lépcsőháza lebegő lépcsővel készült. 

Szőnyeg is volt rajta, ezt a szőnyegfogó rúd réz gyűrűi is igazolják. A terrazzo burkolatok, 

és a kapualjban foltokban megmarad Zsolnay csempeburkolatok, a trieszti tömött 

mészkőből készült kő lépcsőfokok profilozott kőfaragása  mind a korábbi minőség tanúi.  
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Lebegő lépcső összefaragott tömbkő lépcsőfokai, terrazzo burkolat mintázata 
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ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK 

Fűtési rendszerek 

A lakások eredetileg egyedi, szilárd tüzelésű kályhafűtéssel rendelkeztek. Mára a szilárd 

tüzelés lényegében megszűnt. Helyette parapet kivezetéses vagy kéménybe kötött 

gázkonvektorok, illetve lakásonkénti központi fűtések vannak fali gázkazánnal. 

Jellemzők még a nyílt égésterű készülékek. Mivel a lakásokba nem volt lehetőségünk 

bejutni, a legjellemzőbb fűtési rendszereket vettük figyelembe. A felújítás során a 

helyiségfűtéssel rendelkező lakásokban lehetőség van a helyiségfűtés megtartására, de 

a meglévő konvektorokat korszerűbb gázkonvektorokra cserélve vagy központi fűtés 

kialakítására. Új kazán beépítése vagy kazáncsere esetén javasolt a kondenzációs 

készülék. A házközponti fűtés kialakítása elvileg lehetséges, de ez nagyobb társasházi 

összefogást igényelne, ezért kicsi az esélye. 

Használati melegvíz-ellátás 

A használati meleg víz előállítása változatos módokon történik. Jellemzőek a tárolós 

rendszerű elektromos bojlerek, átfolyó rendszerű gázbojler, illetve a gázkazánhoz 

csatlakozó átfolyós vagy tárolós rendszerek. Mivel a lakásokba nem volt lehetőségünk 

bejutni, a legjellemzőbb melegvíz-rendszereket vettük figyelembe. Felújítás esetén, 

amennyiben a lakásban már központi fűtés van, vagy a felújítás során alakítják ki a 

központi fűtést, átfolyós rendszerű kondenzációs kombikazánok beépítése javasolt.  

Szellőzés 

A helyiségek természetes szellőztetése ablaknyitással történik, a Szentkirályi utcánál 

részletesen kifejtett módon. 

ÉPÜLETENERGETIKAI ÉRTÉKELÉS 

Az épületre elkészítettük a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített energetikai 

számítást az eredeti állapot és három különböző felújítási csomag figyelembe vételével. 

Az épületben bizonyos energetikai célú beavatkozások már történtek. Az egyik földszinti 

lakó utólagosan hőszigetelte az udvar ráeső részét. Mivel ezt a beavatkozást nem 

tartjuk elfogadhatónak, ennek hatását nem vettük figyelembe. Az ablakok egy részét 

szintén kicserélték már műanyagra, ezt adottságként kezeltük.  

Háromféle felújítási csomagot definiáltunk. A „minimál” csomag jellemzője, hogy 

viszonylag alacsony költségvetésű, egyszerűen kivitelezhető beavatkozásokból áll. A 

„standard” csomag reálisan kivitelezhető, de nagyobb ráfordítás igényű, nehezebben 

kivitelezhető beavatkozásokat tartalmaz. Az „ambiciózus” csomag a ma jellemző 

általános felújításon túlmutat, lakói összefogást igényel és megújuló energia-

hasznosítással is számol. A hőszigetelés mértéke a rendelet által megadott 

költségoptimális szinten van. 
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 „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Tűzfalak 14 cm 

hőszigeteléssel 

(szomszédnál 

magasabb részen) 

   

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 

   

Lépcsőház lezárása az 

eredeti ajtókhoz 

hasonló kialakítású 

kétszárnyú ajtókkal 

   

Ablakok passzítása, 

szükség esetén tömítése 
   

Eredeti ablakok 

felújítása az egyik 

szárnyban 

keménybevonatos low-

e  üveggel, mázolással 

   

Lichthof ablakok 

cseréje 
   

Már cserélt ablakok 

cseréje az eredetivel 

megegyező kapcsolt 

gerébtokos ablakra 

   

Eredeti bejárati ajtók, 

az üvegezés cserélve 

   

Már cserélt ajtók 

cseréje az eredetivel 

megegyező kialakítású 

váztáblázatos 

kialakítású, de 

hőszigetelt ajtóra  

   

Állandó hőmérsékletű 

gázkazán marad, 

termosztatikus szelepek 

beépítése 

 (70%)   

Korszerű gázkonvektor 

helyiségfűtés 

 (30%)   

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV 

  (100%)  

Kondenzációs kazán 

házközponti fűtés és 

HMV 

   

Napkollektor HMV 

rásegítésre (50 m2) 

   

    

A beavatkozások összefoglalása 
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BEMENŐ ADATOK, FELTÉTELEZÉSEK 

A szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét az előző pontban leírt rétegrendeknek 

megfelelően számítottuk.  

A fajlagos hőveszteségtényező számításakor a következő feltételezéseket tettük. 

 Hőhídveszteségek: a rendelet által megadott egyszerűsített módszerrel 

számoltunk, az összes szerkezetet erősen hőhidasnak feltételezve. 

 Fűtetlen terek: ha a lépcsőházat üvegezett ajtóval látják el a szinteken, 

figyelembe vehető fűtetlen térként. A fűtetlen tér miatti módosító tényezőt 0,7-

nek feltételeztük. 

 Sugárzási nyereségek: a sugárzási nyereségek hatását nem vettük figyelembe, 

mivel az épület szűk utcában van és a belső udvara is kicsi.  

A nettó fűtési energiaigény számításánál a következő feltételezéseket vettük 

figyelembe: 

 Légcsere szám: meglévő állapotban a rendelet szerint „közepes légzárású” 

ablakokat vettük figyelembe, valamint „szélvédett” kategóriát. A nyílászárók kb. 

30%-a már ki van cserélve. A tömítetlenségből származó légcsere növekedés 

0,07 1/h (a 0,5 1/h biológiailag szükséges légcserén felül). Az ablakok esetenként 

szükséges passzítása, cseréje után tömítetlenségből származó légcsere 

növekménnyel nem számoltunk. Irodalmi források szerint sem indokolt 0,5 1/h 

légcsere számnál magasabb érték figyelembe vétele (forrás: Szűts László, 2012). 

 Fűtésszabályozás: meglévő állapotban nem programozható automatikával, 

felújítás után igen. 

A fűtési rendszernél két rendszert vettünk figyelembe a meglévő állapotban:  

 1. rendszer: lakásközponti rendszer (70%) 

o Állandó hőmérsékletű földgáz kazán, fűtött térben elhelyezve 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (90/70), állandó fordulatszámú szivattyúval, 

tároló nincs 

o Szabályozás szobatermosztáttal 

 2. rendszer: helyiségfűtés (30%) 

o szabályozó nélküli gázkonvektor 

A felújított állapotban különböző felújítási lehetőségeket számítottunk.  

 Lakásközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kazán, fűtött térben elhelyezve 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (55/45), fordulatszám szabályozású 

szivattyúval, tároló nincs 

o Szabályozás termosztatikus szelepekkel 2K arányossági sávval 

 Helyiségfűtés esetén: 

o kombinált hőmérséklet szabályozóval ellátott gázkonvektor 

 Házközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kombikazán, fűtött téren kívül 

o Kétcsöves radiátoros fűtés (55/45), fordulatszám szabályozású 

szivattyúval, tároló nincs 
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o Szabályozás elektronikus szabályozóval 

A használati meleg víz ellátó rendszerre szintén kétféle rendszert vettünk figyelembe a 

meglévő állapotban, feltételezve hogy a gázkonvektorral rendelkező lakások 

villanybojlerrel rendelkeznek: 

 1. rendszer: gázkazánnal (80%) 

o Az állandó hőmérsékletű földgáz kombikazánnal, átfolyó rendszerben, 

fűtött téren belül 

o Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen 

 2. rendszer: elektromos bojlerrel (20%) 

o csúcson kívüli elektromos árammal működő elektromos bojler, fűtött 

téren belül 

o Tárolás van, cirkulációs vezeték nincsen 

A felújított állapotban különböző felújítási lehetőségeket számítottunk.  

 Lakásközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kombikazánnal, átfolyó rendszerben, fűtött téren 

belül 

o Tárolás, cirkulációs vezeték nincsen 

 Elektromos bojler marad: nem változik 

 Házközponti rendszer esetén: 

o Kondenzációs földgáz kazánnal, fűtött téren kívül 

o Indirekt fűtésű tárolóval, cirkulációval 

Mechanikus szellőzéssel és mesterséges hűtéssel nem számoltunk.  

A megújuló energiahasznosítást illetően lehetőség van napelemek elhelyezésére, illetve 

házközponti meleg víz előállítás esetén napkollektorok alkalmazására a 35 fokos 

dőlésszögű és kedvező tájolású DNy-i udvar felé néző tetőfelületeken. Az összes 

tetőfelület kb. 80 m2, melyeknek 60%-át vettük feltételeztük hasznosnak (kémények, 

szellőzők miatt, illetve a napenergia hasznosító berendezés hasznos és teljes felülete 

közötti különbség miatt). Ez a tetőfelület elegendő a napkollektorok elhelyezésére, de 

nem marad hely napelemek számára.  

A napkollektorokat a rendelkezésre álló déli felületen elhelyezve (50 m2) kb. 40%-os éves 

szoláris részarány érhető el. Az energiahozam: 

Qkoll = EG * Aabsz * sys * k  [kWh/m2a] 

ahol  Qkoll:  a napkollektoros rendszer által éves szinten megtermelt energia, itt kb. 

23 580 kWh/a; 

 Aabsz:  összes abszorber felület, itt 50m2; 

k: teljesítmény csökkenést kifejező tényező (nem ideális tájolás és 

dőlésszög esetén), itt 0,93; 

 EG:  éves szoláris energiahozam (hazai átlag: 1250 kWh/m2év); 

sys: éves rendszerhatásfok (szelektív síkkollektoros rendszert 

feltételezve 35%). 
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Napenergia hasznosító berendezések elhelyezési vázlata 

EREDMÉNYEK 

A határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezői 

A szerkezetek meglévő állapotra számított hőátbocsátási tényezői a jelenlegi 

követelményeknek nem felelnek meg, de ez történeti épületek esetén nem is elvárás. A 

felújítással a hőátbocsátási tényezők nagymértékben javíthatóak, többnyire a 

költségoptimalizált követelményértékeknek is megfelelnek, bár ez felújítás esetén sem 

elvárás. 

Meglévő állapot Hőátbocsátási tényezők (W/m2K) 

 Számított érték Követelményérték Követelményérték 

(2015/2018) 

Külső falak 1,03– 1,28 0,45 0,24 

Külső falak – parapet-

falak ablak alatt 

1,25 0,45 0,24 

Vékony udvari falak 2,53 0,45 0,24 

Tűzfalak 1,70 0,45 0,24 

Lépcsőházi falak 0,99-1,22 0,50 0,26 

Légudvar falai 2,53 0,45 0,24 

Padlásfödém 0,67 0,30 0,17 

Pincefödém 0,55 0,50 0,26 

Árkádfödém 

kapubejárónál 

0,95 0,25 0,17 

Eredeti ablakok 2,0 1,60 1,15 

Cserélt fa- és műanyag 

ablakok 

1,60 - 2,20 1,60 1,15 

Lichthof ablakok 5 1,60 1,15 

Eredeti bejárati ajtók 3,9 1,80 1,45 

Cserélt bejárati ajtók 1,8 - 2,8 1,80 1,45 

 

A szerkezetek hőátbocsátási tényezői a meglévő állapotban 
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Felújított állapot Hőátbocsátási tényezők (W/m2K) 

 Számított érték Követelményérték Követelményérték 

(2015/2018) 

Tűzfalak 14 cm 

hőszigeteléssel 

0,24 0,45 0,24 

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 

0,17 0,30 0,17 

Eredeti ablakok felújítása 

az egyik szárnyban 

keménybevonatos low-e  

üveggel, társított 

szerkezettel  

1,45 1,60 1,15 

Lichthof ablakok 

cserélve 

1,15 1,60 1,15 

Már cserélt ablakok 

cseréje az eredetivel 

megegyező kapcsolt 

gerébtokos ablakra, 1 

rtg. low-e üveggel és 1 

rtg 3-4-3 Histoglass 

üvegezéssel 

1,15 1,6 1,15 

Eredeti bejárati ajtók, az 

üvegezés cserélve 

2,62 1,80 1,45 

Már cserélt bejárati ajtók 

cseréje az eredetivel 

egyező kialakítású új 

ajtókra 

1,45 1,80 1,45 

A szerkezetek hőátbocsátási tényezői felújított állapotban 

Fajlagos hőveszteségtényező 

Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a meglévő állapotban a jelenlegi 

követelményeknek nem felel meg (q = 0,52 W/m3K > 0,27 W/m3K). A követelményeket 

felújított állapotban sem tudja kielégíteni, hiszen a falaknak csak egy részét lehet 

hőszigetelni (qminimál = 0,51 W/m3K; qstandard = 0,43 W/m3K). A követelményeknek való 

megfelelés történeti épületek esetén nem elvárás.  

A hőveszteségek megoszlása 

A meglévő állapotban a legnagyobb hőveszteséget a falak (46%) és a szellőzés (28%) 

okozzák. A nyílászárók a teljes veszteség 15%-áért felelnek, míg a pince- és 

padlásfödém együttesen 11%-ot tesz ki. A falak közül a felülethez képest jelentős a 

lichthof és a lépcsőházi falak transzmissziós vesztesége. 
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A veszteségek százalékos megoszlása a meglévő állapotban 
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A veszteségek százalékos megoszlása standard felújítás esetén 

A minimál felújítás esetén a hőveszteségek aránya kis mértékben változik az ablakok 

passzításának köszönhetően. Nagyobb a változás a standard és az ambiciózus 

felújítások esetén (melyek épületszerkezeti szempontból majdnem megegyeznek). A 

lépcsőház üvegajtóval való lezárásának köszönhetően ennek vesztesége csökken, 

viszont így a külső fal relatív vesztesége megnő. A szellőzési veszteség abszolút értékben 

lecsökkent, relatíve viszont továbbra is a veszteségek 29%-át teszi ki. Ezen a tételen 

például hővisszanyerővel ellátott mechanikus szellőztetés kiépítésével lehetne 

csökkenteni, de ezt a komplex szempontrendszer alapján nem javasoljuk. A 

padlásfödém a veszteségeknek csak 2%-áért felel. 
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A nettó fűtési hőigény összetevői 

A nettó fűtési hőigény a veszteség oldalon a transzmissziós és szellőzési veszteségekből, 

a nyereség oldalon a sugárzási és belső hőnyereségekből tevődik össze. Ahogy az előző 

pontból is kiderült a meglévő állapotban a legjelentősebb veszteséget a falak és a 

szellőzés okozták. Ezeket a standard és ambiciózus felújítással sikerült jelentősen 

csökkenteni. A nyereségáramok a veszteségeket csak kis mértékben tudják 

ellentételezni. 
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A nettó fűtési hőigény összetevői 

Összesített energetikai jellemző 

Az épület az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek nem felel 

meg, energetikai besorolása G, illetve 2016-tól GG. A besorolás a minimál felújítással 

nem változik, de standard felújítással E (EE) kategóriába kerül, ambiciózus felújítással 

pedig már D (DD). Az ambiciózus felújítással a jelenlegi követelményeket megközelíti. 

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a követelményekkel való összevetés csak 

tájékoztatás, történeti épületek felújítása esetén nem kötelező megfelelni az energetikai 

követelményeknek. 

Az eredményeken látszik, hogy a fűtési rendszer felújításával jelentős energia 

megtakarítás érhető el. A meglévő állapotban rossz hatásfokú a fűtési- és a HMV 

termelő, a jó hatásfokú kondenzációs kombikazánra való csere viszont a fűtési rendszer 

veszteségeit minimálisra csökkenti. Az ambiciózus felújítással a napkollektoroknak 

köszönhetően a használati melegvízigény tovább csökkenthető. 
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Az épület összes primer energiaigénye 

 Meglévő  „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Fűtés nettó igénye 

(kWh/m2a) 

149 142 109 107 

A fűtési rendszer 

veszteségei, primer 

(kWh/m2a) 

94 66 19 12 

HMV energiaigény, 

primer (kWh/m2a) 

47 47 41 26 

Termelt energia 

napelem, primer 

(kWh/m2a) 

0 0 0 0 

Összesített 

energetikai 

jellemző(kWh/m2a) 

290 255 169 145 

Épület energetikai 

besorolása (2015) 

G G E D 

Épület energetikai 

besorolása (2016) 

GG GG EE DD 

Az épület energetikai jellemzői 

Nyári túlmelegedés kockázata 

Az épület nehéz szerkezetű, éjszaka átszellőztethető. A rendelet szerinti egyszerűsített 

ellenőrzés szerint az épület a nyári túlmelegedés szempontjából a meglévő állapotban 

és felújítva is kielégíti a követelményeket. Külső redőnyök részben vannak, a hiányzó 

redőnyök pótlása javasolt a benapozott oldalakon. 
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KÖLTSÉGBECSLÉS 

A költségbecslés során az épület három felújítási csomagja szerinti beruházási 

költségeket számítottuk, illetve az elért energia- és költség megtakarítást.  

GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSOKNÁL FIGYELEMBE VETT EGYSÉGÁRAK 

Az egységárak meghatározásánál figyelembe vett feltételezéseket ld. a 4.4.2. 

fejezetben.  

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK 

Az előző pont alapján a három felújítási csomag beruházási költségeit az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Tűzfalak 14 cm 

hőszigeteléssel (szomszédnál 

magasabb részen) 

0 268 765 268 765 

Padlásfödém 18 cm 

hőszigeteléssel 
0 1 585 678 1 585 678 

Új lépcsőházi ajtók 

beépítése: lépcsőház 

jelenleg csak ráccsal van 

lezárva a függőfolyosó felé, 

eredeti ajtókhoz hasonló 

kétszárnyú üvegezett ajtókkal 

lezárva 

0 1 315 800 1 315 800 

Ablakok passzítása 623 344 623 344 623 344 

Eredeti ablakok felújítása, az 

egyik szárnyban 

keménybevonatos low-e  

üveggel 

0 1 739 025 1 739 025 

Lichthof ablakok cseréje 526 320 526 320 526 320 

Már cserélt ablakok cseréje 

az eredetivel megegyező 

kialakítású és profilozású  

kapcsolt gerébtokos ablakra 

1+2 üvegezéssel 

0 0 5 353 113 

Eredeti bejárati ajtók, az 

üvegezés cserélve 
0 783 750 783 750 

Már cserélt ajtók cseréje 

eredetivel megegyező 

kialakítású váztáblázatos 

kialakítású, de hőszigetelt 

0 0 1 688 610 
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ajtóra 

Állandó hőmérsékletű 

gázkazán marad, 

termosztatikus szelepek 

beépítése 

4 120 900 0 0 

Korszerű gázkonvektor 

helyiségfűtés 
5 575 830 0 0 

Kondenzációs kazán 

lakásfűtés és HMV 
0 51 202 039 0 

Kondenzációs kazán 

házközponti fűtés és HMV 
0 0 49 619 000 

Napkollektor HMV rásegítésre 

(50 m2) 
0 0 8 250 000 

    

Összesen 10 846 394 58 044 721 71 753 405 

Bontás, sitt elsz., stb 1 301 567 6 965 367 8 610 409 

Tartalékkeret 1 822 194 9 751 513 12 054 572 

Járulékos 1 457 755 7 801 211 9 643 658 

       

Összesen 15 427 911 82 562 811 102 062 044 

A felújítási csomagok becsült beruházási költsége (áfá-val) 

ENERGIAHORDOZÓK ÁRA 

Az energiahordozók aktuális árait ld. a 4.4.2. fejezetben. 
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SZÁMÍTOTT ENERGIAKÖLTSÉGEK 

Az épület energiaigénye alapján meghatározható az épület üzemeltetési költsége. Az 

itt megadott költség a 7/2006 TNM rendelet szerinti számításon alapszik, a használók 

szokásait ezért nem veszi figyelembe. A valós energiaszámlák eltérhetnek az itt 

megadott értékektől. Az üzemeltetési költség csak a fűtési és meleg víz költséget 

tartalmazza. A háztartási berendezések és világítás költségét az itt megadott 

üzemeltetési költség nem tartalmazza. 

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Gázfogyasztás 

(kWh/év) 457 815 397 758 272 119 236 578 

Villamos energia 

(kWh/év) 3 578 3 578 4 996 2 700 

Vezérelt villamos 

energia fogyasztás 

(kWh/év) 12 110 12 110 0 0 

Átadott villamos 

energia (kWh/év) 0 0 0 0 

A végső energiafogyasztás meglévő és felújított állapotban (kWh/év) 

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Gázfogyasztás (Ft/év) 5 475 632 4 757 326 3 254 634 2 829 555 

Villamos energia 

(Ft/év) 
134 376 134 376 187 634 101 404 

Vezérelt villamos 

energia fogyasztás 

(Ft/év) 

280 766 280 766 0 0 

Átadott villamos 

energia (Ft/év) 
0 0 0 0 

Összesen (Ft/év) 5 890 774 5 172 468 3 442 267 2 930 959 

Energiaköltségek meglévő és felújított állapotban 
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GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁS 

Globális költség 

A globális költség az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete 

szerint „a kezdeti beruházási költségek jelenértékének összege, a fenntartási költségek 

összege és a csereköltségek (a kezdőévre vonatkozóan), valamint adott esetben az 

ártalmatlanítási költségek.” Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

176/2008. (VI.30) Korm. rendelet megadja, hogy az előbb hivatkozott EU rendeletben 

megadott módszertan szerint készíthető az épület felújítására vonatkozó 

költséghatékonysági számítás. A globális költségek számításakor a következő 

feltételezésekkel éltünk: 

 a számítási időszak 30 év 

 a fűtés esetén a kazán cseréjével számoltunk 20 év után, a napkollektoros és 

napelemes rendszer teljes cseréjével számoltunk 20 év után 

 ártalmatlanítási költséget nem vettünk figyelembe 

 a diszkontráta 3%  

 1. forgatókönyv: az energiahordozók évi reál áremelkedése 2,8% földgáz és 2% 

villamos energia esetén 

 2. forgatókönyv: az energiahordozók évi reál áremelkedése 4,3% földgáz és 5% 

villamos energia esetén  

 a 2015-ös energiahordozó árak mellett figyelembe vettük a rezsicsökkentés előtti 

2012-es árakat is 
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Az épület globális költsége 30 év alatt, 2015-ös energiaárak, 2-3% áremelkedés, r = 3% 

Az épület globális költsége jelenlegi energiahordozó árak mellett és 2-3% energiaár 

emelkedést figyelembe véve a minimális beruházással kis mértékben csökken, standard 

és Ambiciózus fejújítás esetén azonban nő. Ha magasabb energiaár emelkedéssel 

számolunk, a standard felújítás adja a legalacsonyabb globális költséget (lsd. táblázat). 
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  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

2015. energiaárak, 2-

2,8% áremelkedés 170 155 184 164 671 085 177 647 002 194 886 848 

2015. energiaárak, 4-

5% áremelkedés 217 702 157 206 802 913 205 015 972 217 879 988 

2012. energiaárak, 2-

2,8% áremelkedés 227 529 024 215 155 852 219 446 858 222 390 252 

2012. energiaárak, 4-

5% áremelkedés 291 509 156 271 936 920 255 838 555 252 787 834 

Az épület globális költsége 30 év alatt, 3% diszkontráta mellett (ft) 

ÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEK, JAVASLATOK 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: Háromemeletes, sürgős felújításra szoruló, lift nélküli historizáló 

épület. A zártsorú (B/2 típusú) beépítésű, U alakú épület a szomszédos telekkel vizuálisan 

összenyitott udvarral rendelkezik.  

    

Értékes sarokpozíció; Leromlott műszaki állapot; Szomszédos udvarral vizuális kapcsolat    

     

Rossz állapotú kapualj, Egyéni hőszigetelés: negatív példa; Udvar összenyitás lehetősége,   Forrás: saját 

fotók 
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  ELŐNY: 

 Utcára nyíló, hangulatos, boltozatos pinceterek. 

 Értékes terület és sarokpozíció; beépíthető, használaton kívüli üres padlástér. 

 Szomszédos, érintkező udvarok összenyitása, összekapcsolása a kerítés vonalában 

lehetséges. 

 HÁTRÁNY: 

 Leromlott műszaki állapot, helyreállítás szükséges. 

 A légtérarány miatt viszonylag szűk, levegőtlen az udvar, a benapozás és a 

szellőzés nem jó. 

 Alulhasznosított és használaton kívüli üres pinceterek.  

TERVEZETT ÁLLAPOT:  

A külső burok felújítása: Az épület külső oldali nyílászárói és fala, a homlokzat az osztatlan 

közös tulajdon része. Felújítási vezérterv alapján egy szint, általában az utcai szint 

javítására vannak jó példák. Üzlet, hivatal vagy iroda céljára a teljes utcai szint 

felújítható. Házszintű problémakezelés, a teljes homlokzat - rekonstrukcióhoz kapcsolódó 

épületszintű felújítás javasolt. (Homlokzati hőszigetelés negatív példáját nyújtja a 

földszinti lakó egyéni felújítása.) 

Szellőzés javítása: A megfelelő hőtároló tömegű, éjszaka átszellőztetett, árnyékolt ablakú 

lakásban, épületben nincs szükség klímára (helyette ajánlott a növényültetés, 

befuttatott tűzfal/belső homlokzat). A vizes pincék természetes szellőztetését – a már 

meglévő ablakokon keresztül és a belső udvar felől telepítendő angolaknákon át 

javasoljuk kialakítani.  A lépcsőház (közlekedők) átszellőztetése is javít a kürtőhatás 

érvényesülésében.  A hűtés a nyitott kapun át az udvar gravitációs átszellőzésével 

történik. A pince a homlokzati felület lehűtő helyiségeként, a padlás pedig hő-védő 

puffer zónaként átszellőztetett tetőként funkcionál. 

Bevilágítás javítása: A szűk udvarok természetes bevilágításának javítása fényvisszaverő 

felületekkel, tükrökkel irányított napfénnyel is korrigálható. Az épület udvarában, 

tetőfedésén tükrök segítik a napfény bejutását a sötét, zárt helyekre. A tetőre a 

napjárásra reagáló (pl. a nap mozgását kísérő ún. Heliostat, fix és normál tükörből álló) 

tükörrendszer telepíthető. A fényvisszaverő felületek elhelyezése is csak átgondoltan 

történhet (célszerű a Vezértervet követve elhelyezni a tükörelemeket).  

Alulhasznosított terek megoldásai: A lépcsőház eredeti architektúrához illő, lengőajtóval 

való lezárása javasolt. A kapualj megújítására az egységes megjelenésű kiegészítő 

elemek (pl. postaláda) kialakítása és a mérőórák egy központi pincei helyiségbe történő 

áthelyezése támogatott. Az akadálymentes, függőleges közlekedés az udvarba, a 

lépcsőházzal szemben telepített lifttel lenne megoldható. 

Padláshasznosítási, tetőtér beépítési javaslat: az épületen belüli lakáscserével a legfelső 

emelet és a padlástér részbeli egybenyitásával duplex lakásokat lehet kiépíteni. A 

tetőszerkezetet meghagyva a felső lakások egységesen, a tetőtéri adottságok 
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kihasználásával vertikálisan bővülhetnek a padlástérbe. 

Plusz/kiegészítő elemek – kerti tároló: A beavatkozás lényege a szomszédos udvarok 

összenyitás a kerítés vonalában. Az udvarok összekapcsolása lehetővé teszi az együtt 

használt kerti tárolók és a közös zöldfelület kialakítását. A többfunkciós (kukát, kerékpárt, 

szerszámokat magában foglaló) kerti tárolóegység két oldalról megközelíthető (anyaga 

pl. falamella, esetleg tükörfólia a vizuális térnövelés, visszatükrözés miatt). 

   

  

Építészeti beavatkozások, javaslatok:  külső burok felújítása, szellőzés javítása, több fény (tükörrel). Az 

alulhasznosított terek, a közlekedő, a padlás –tetőtérbeépítés megoldásai és a plusz elem, a kerti tároló 

Lehetséges beavatkozások: 

Védendő külső burok felújítása 

É/A01  HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA 

É/A02  NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA 

É/A03  SZÍNEK - FELÜLETEK ÖSSZEHANGOLÁSA 

É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ  

É/C01   BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY – TÜKÖR 

Alulhasznosított terek megoldásai 

É/E04 KÖZLEKEDŐTÉR / HASZNOSÍTÁS 

É/E07  PADLÁS / HASZNOSÍTÁS - TÉRALAKÍTÁS 

Plusz elemek 

É/F04 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI TÁROLÓ 

UDVAR KIALAKÍTÁSI JAVASLAT 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: Az Izabella utca 41. és a Szófia utca 31. udvara látványban egy 

egységet alkot. A kettőt a földszinten mindössze egy acélkerítés választja el, mely 

átlátható. Mindkét udvar teljes felületén helyszíni betonnal burkolt, középre lejtetve, 

egy-egy víznyelővel.  

TERVEZETT ÁLLAPOT:  

A két udvar felújítását célszerű lenne egy koncepció mentén, azonos elvek szerint 

kialakítani. Ezen belül, mint pl. a burkolat formavilága, típusa, szegélykialakítása, 
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lehetőség van apró különbségek megjelenítésére, mint pl. más színárnyalat, eltérő 

rakásmód, stb. Fontosak a mindkét udvarban megjelenő azonos elemek, mint pl. az 

egységes burkolati keret, vagy az ülőbútorok. Az udvar méretéből és 

benapozottságából adódóan tényleges zöldfelület kialakítására kevés lehetőség nyílik.  

Érdemes ugyanakkor kevés számú, de nagyobb méretű, esztétikus planténert 

(virágtartó edény) elhelyezni, melyben néhány cserje, illetve 1-1 kisebb bokorfa 

helyezhető el. Az udvar kis mérete ellenére érdemes lenne egy kis méretű fát a talajba 

ültetni, mely a két telek határán állna.  A két udvar határán kialakítható egy-egy 

kerékpártároló, ami föntről egynek látszik egységes kinézettel.       

Lehetséges beavatkozások: 

É/D01  FÁK ÜLTETÉSE 

É/D02  PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE 

É/D04  PLANTÉNERES ZÖLDFELÜLETEK  

É/D05  HOMLOKZATI NÖVÉNYFUTTATÁS  

É/D06  NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

É/D07  BALKONLÁDÁK 

É/E05  UDVAR/HASZNOSÍTÁS 

É/F04  KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – TÁROLÓK 

É/F05  KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI ELEMEK 

É/F06  LÉGÁTERESZTŐ BURKOLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvar kialakítási javaslat, Izabella utca 41. 
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LÁTVÁNYTERVEK A JAVASOLT BEAVATKOZÁSOKRÓL 

  

Meglévő állapot és tervezett állapot 
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ÖSSZEGZÉS 

A kutatásban négy mintaépületet választottunk: VI. Nagymező utca 25., VIII. Szentkirályi 

utca 13., VII. Csányi utca 8., illetve a VI. Izabella utca 41. A mintaépületeket a felállított 

komplex szempontrendszer alapján értékeltük, megvizsgáltuk a jelenlegi állapotot, és 

számba vettük a lehetséges energetikai és egyéb beavatkozásokat. Az épületekre a 

7/2006. TNM rendelet szerint elvégeztük az energetikai számítást. Nem volt cél a 

kiválasztott épületek pontos energiatanúsítványának elkészítése, inkább az adott típusú 

épületekre vonatkozó általános tanulságok leszűrése. A számítás során bizonyos 

paraméterek csak becslésen alapszanak, például nem volt lehetőségünk a lakásokban 

az épületgépészeti rendszerek milyenségét meghatározni. Minden épületre három 

energetikai felújítási csomagot javasoltunk: minimál, standard és ambiciózus felújítást. 

Ezekre a csomagokra költségbecslés és gazdaságossági számítás is készült. 

A Szentkirályi utcai épület a kései historizmusban épült (1895). A folyamatos 

karbantartásnak hála az épület viszonylag jó állapotban van, az eredeti nyílászárók is 

egységesen megmaradtak. Helyi védettségű épület.  

A Csányi utcai épület korábbi, első terve a klasszicizmus és a romantika közötti átmeneti 

időszakban készült, majd többször átépítették (építés ideje: 1859-1862). Műemléki 

védettségű, de állapota nagyon rossz, válságos.  

Az Izabella utcai épület a kései historizmusban épült (1887). Állapota rossz, teljes 

rekonstrukcióra és felújításra van szükség. VÖP világörökségi helyszínhez tartozó 

védettséget élvez. 

A Nagymező utcai épület 1894-ben épült, fővárosi egyedi védelem alatt áll. Az 

épületben a vizsgálat módszere és célja eltért a másik három épülettől, mivel nem a 

teljes épületet, hanem kiválasztott lakásokat vizsgáltunk és a feltételezett 

beavatkozások is mások voltak. Az épületre részletes hőhídkatalógus is készült, illetve a 

belső oldali szigetelések lehetőségét is vizsgáltuk. 

A MEGLÉVŐ SZERKEZETEK 

A mintaépületekben a meglévő épületszerkezetek a korra jellemzőek. A falszerkezetek 

tömör nagyméretű téglából épültek (kivéve a Csányi utcában, ott feltehetőleg vegyes 

falazat), szintenként felfelé egyre vékonyodnak. A tűzfalak, végfalak és légudvarok falai 

általában vékonyabbak a homlokzati falaknál, ezért ezeknek a hővesztesége is 

nagyobb. A legfelső zárófödém csapos gerendafödém alsó nádvakolattal, 

salakfeltöltéssel és padlásburkoló téglával. A pince feletti födém téglaboltozatos, 

salakfeltöltéssel és burkolattal. A nyílászárók kapcsolt gerébtokos nyílászárók (kivéve a 

Csányi utcában pallótokos), a legtöbb helyen külső redőnyökkel vagy belső 

spalettákkal. A nyílászárók állapota a vizsgált épületekben nagyon eltérő: míg a 

Szentkirályi utcában a nyílászárók egységesek és könnyen felújíthatóak, a Csányi 

utcában a nyílászárók állapota rossz, megérettek a cserére. Az Izabella utcában sajnos 

már nagyon sok nyílászárót lecseréltek általában rossz minőségű, értékvédelmi 

szempontból nem megfelelő nyílászárókra, így a homlokzatok képe már nem egységes.  

A szerkezetek nem felelnek meg a mai épületenergetikai szabályozásnak, de ez 

meglévő épületek esetén nem is követelmény. Az energetikai szabályozás értelmében 

a műemlék és helyi védelem alatt álló épületek felújítása során sem kötelező a hatályos 
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követelmények kielégítése, „ahol az energiahatékonyságra vonatkozó 

minimumkövetelmények betartása a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó 

érték megváltoztatását eredményezné” (7/2006 TNM rendelet). A szerkezetek előnye a 

nagy hőtároló tömeg, mely télen-nyáron kedvező hatású.  

A fűtési rendszerek esetén jellemzőek a parapet kivezetéses vagy kéménybe kötött 

gázkonvektorok, illetve lakásonkénti központi fűtések fali gázkazánnal, gyakran nyílt 

égésterű készülékekkel. Mivel a lakásokba nem volt lehetőségünk bejutni, a 

legjellemzőbb fűtési rendszereket vettük figyelembe. 

A BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK 

A külső falak utólagos hőszigetelését nem javasoljuk. Az utcai homlokzatok esetén a 

külső oldali szigetelés általában nem lehetséges, mivel a falak erősen díszítettek: tégla- 

vagy kőburkolatosak. Az udvari oldalon a függőfolyosó korlátozott szélességét nem 

lehet tovább csökkenteni, mert nem tenné lehetővé a biztonságos menekülést. A 

folytonos hőszigetelés mind a külső, mind a belső homlokzatokon megoldhatatlan, a 

függőfolyosók és erkélyek csatlakozásánál nagy lenne a hőhídhatás. A belső oldali 

hőszigetelést páratechnikai és fagyvédelmi szempontok miatt alapvetően nem 

javasoljuk. A belső hőszigetelés kérdését csak a Nagymező utcai épületben vizsgáltuk.  

Lehetséges ugyanakkor az épülettel nem takart tűzfalak és a díszítetlen, saját udvar felé 

néző végfalak, illetve a légaknák, légudvarok falának utólagos külső hőszigetelése nem 

éghető anyagú hőszigeteléssel. A mintaépületek esetén 14-15 cm hőszigetelés 

elegendő volt a költségoptimális követelmények eléréséhez (U=0,24 W/m2K).  

A padlásfödém hőszigetelése szintén megoldható nem éghető anyagú hőszigeteléssel, 

azonban páratechnikai ellenőrzés és faanyagvédelmi szakvélemény mindenképpen 

szükséges. Az épületekben a pince vízszigetelése nem megoldott, ezért az alsó 

zárófödém utólagos hőszigetelése nem javasolt. 

A nyílászárók esetén épületenként eltérő megoldásokat javasolhatóak. 

Energiamegtakarítás és a hőérzet javulása érhető el a meglévő társított szerkezetek 

használatával, a spaletták, redőnyök éjszakai zárásával, illetve vastag függönyök 

alkalmazásával. Társított szerkezetek alkalmazásával az eredeti U= 2,2 W/m2K körüli 

hőátbocsátási tényező 1,5-1,7 értékre javul. Az ablakok a nappali és éjszakai érték 

átlagát figyelembe vevő átlagos hőátbocsátási tényezője 1,9 W/m2K körüli, amely 

megközelíti a TNM 7/2006. rendelet 1. melléklete szerinti követelményt. Ez ráadásul 

ingyenes beavatkozás, csak a használói szokások megváltoztatását igényli. 

A beavatkozások közül elsőként javasolt a passzítás és a légzáróság megfelelő szintre 

javítása, mely a filtrációs veszteség nagymértékű csökkenését eredményezi. A 

nyílászárók tömítése egyedi mérlegelést igényel a helyiség funkciójának és a gépészeti 

rendszer levegő utánpótlási módjának függvényében. A gumitömítés nem ajánlott; a 

szárnyak kikeményedő kittes tömítése megfelelő. További energiamegtakarítás érhető 

el az ablakszárnyak közé elhelyezhető vászonrolóval általában, de főleg ahol a társított 

szerkezet hiányzik. Viszonylag egyszerű és olcsó megoldás az egyik szárnyban a 

keménybevonatos low-e üveg beépítése is, mellyel a nyílászárók átlagos hőátbocsátási 

tényezője 1,4 W/m2K körüli értékre javult (a társított szerkezeteket éjszaka csukottnak 

feltételezve). A bejárati ajtókban javasolható az egyrétegű üvegezés cseréje vékony 
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hőszigetelő üvegezésre (3-4-4 low-e vagy 3-6-4 low-e). A légudvari, eredetileg 

egyrétegű nyílászárók esetén általában a csere javasolható; páraérzékelős, ill. nyitott 

égésterű kazán esetén méretezett, el nem zárható légbevezető beépítése szükséges 

lehet az ablakcserét követően. A Csányi utcában a meglévő nyílászárók rossz állapota 

miatt megengedhető a csere, de csak az eredetivel egyező, rekonstruált pallótokos 

nyílászárókra.  

A fűtési- és melegvíz-rendszerek esetén javasolt a lakásközponti fűtés kialakítása vagy 

felújítása kondenzációs kombi gázkazánnal. A házközponti fűtés kialakítása elvileg 

lehetséges, de ez nagyobb társasházi összefogást igényelne, ezért jellemzően kicsi az 

esélye. A használati meleg víz igény egy része napkollektorokkal is fedezhető, de ennek 

csak házközponti rendszer esetén van realitása. A mintaépületekben rendelkezésre áll 

elegendő kedvezően tájolt udvari tetőfelület a kollektorok elhelyezésére. A Szentkirályi 

és a Csányi utcai épületben villamos energiát termelő, az országos hálózatba kapcsolt 

napelem mező is elhelyezhető az udvar felé néző tetőfelületeken.  

ÉPÜLETENERGETIKAI ÉRTÉKELÉS 

Az épületek energiaigényét a 7/2006 TNM rendelet szerint számítottuk meglévő 

állapotban és három felújítási csomag figyelembe vételével: 

- A „minimál” csomag jellemzője, hogy viszonylag alacsony költségvetésű, egyszerűen 

kivitelezhető beavatkozásokból áll (nyílászárók passzítása, légudvari ablakok cseréje, 

termosztatikus szelepek beépítése, ill. a gázkonvektoros lakásokban a konvektor cseréje 

jó hatásfokúra). 

- A „standard” csomag reálisan kivitelezhető, de nagyobb ráfordítás igényű, 

nehezebben kivitelezhető beavatkozásokat tartalmaz (végfalak, tűzfalak, padlásfödém 

hőszigetelése, ablakok felújítása egyik szárnyban keménybevonatos low-e üveggel, 

légudvari ablakok cseréje, az ajtó egyrétegű üvegezésének cseréje hőszigetelő üvegre, 

lakásközponti fűtés kondenzációs kazánnal).  

- Az „ambiciózus” csomag a ma jellemző általános felújításon túlmutat, lakói 

összefogást igényel és megújuló energia-hasznosítással is számol (a standard felújítás 

elemei + házközponti fűtés kialakítása kondenzációs kazánnal, napkollektorok meleg víz 

rásegítésre és napelemek a fennmaradó kedvező tájolású udvari tetőfelületen).  

Az utólagos hőszigetelés mértékét a rendelet által megadott költségoptimális szintre 

vettük fel. 

A Nagymező utcai épületben csak egy felújítási csomagot vizsgáltunk három 

különböző helyzetű lakás esetén (6 cm belső oldali hőszigetelés, padlásfödém 

hőszigetelése 20 cm ásványi szálas hőszigeteléssel, kapcsolt gerébtokos ablak vékony 

hőszigetelő üvegezéssel az új belső szárnyban). 

Meglévő állapotban a nettó fűtési energiaigény 246 kWh/m2a a Csányi utcai, 167 

kWh/m2a a Szentkirályi utcai és 149 kWh/m2a az Izabella utcai épületben. A különbség 

nagyrészt a lehűlő felület/fűtött térfogat arányra vezethető vissza, hiszen a Csányi utcai 

az abszolút méreteit tekintve a legkisebb, melynek ráadásul a formája is kedvezőtlen, 

nagy szigeteletlen tűzfala és végfalai vannak. A Szentkirályi utcai a legnagyobb épület, 

de formáját tekintve ez is kedvezőtlenebb a körülépített Izabella utcai épületnél. Az U-

alakú beépítés miatt a Csányi és a Szentkirályi utcai épületben ráadásul nagyobbak a 
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szellőzési veszteségek is. A hőveszteségeket tekintve a falak és a szellőzés a 

legfontosabb tételek: kb. 40%-ért a falak felelősek. Ennek a Csányi és Szentkirályi 

épületekben a fele a homlokzati falaknál jóval vékonyabb tűzfalakhoz, végfalakhoz 

köthető, melyek utólagosan hőszigetelhetőek. A szellőzés a hőveszteség 28-35%-áért 

felel, a nyílászárók pedig 15-16%-ot tesznek ki. A fűtési rendszer veszteségei (hatásfok, 

elosztás, szabályozás) meglehetősen magasak, 80-120 kWh/m2a primer energiában. A 

meleg víz primer energiaigénye 45-47 kWh/m2a. 

A minimális felújítással a nettó fűtési igény és a fűtési rendszer veszteségei csökkennek. 

Az ablakok passzítása a Szentkirályi épületben látványos eredményeket hoz. 

Standard felújítás esetében a nettó fűtési igény 90-110 kWh/m2a értékre csökken. A 

fűtési rendszer veszteségei nagymértékben csökkennek 13-19 kWh/m2a értékre.  

Az Ambiciózus felújítással a fűtési rendszer veszteségei tovább csökkennek, ill. 

megjelenik a napkollektorok hatása a meleg víz termelésben és a napelemek által 

termelt 16-20 kWh/m2a átadott energia is (kivéve Izabella utca).  

Az épületek energetikai besorolása meglévő állapotban GG, illetve II. Minimális 

felújítással FF/GG/HH besorolás érhető el, standard felújítással DD/EE és ambiciózus 

felújítással CC/DD.  

  Meglévő  „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Összesített 

energetikai 

jellemző(kWh/m2a) 

Szentkirályi 288 236 146 108 

Csányi 412 388 167 128 

Izabella 290 255 169 145 

Épület energetikai 

besorolása (2016) 

Szentkirályi GG FF DD CC 

Csányi II HH EE CC 

Izabella GG GG EE DD 

Az épületek összesített energetikai jellemzője és besorolása 

Az épületek a rendelet szerinti egyszerűsített ellenőrzés szerint a nyári túlmelegedés 

szempontjából a meglévő állapotban és felújítva is kielégítik a követelményeket a 

nehéz szerkezeteknek és az árnyékoló szerkezeteknek köszönhetően.  

KÖLTSÉGEK ÉS GAZDASÁGOSSÁG 

A költségbecslés tartalmazza a munka- és anyagdíjakat, a kiegészítő rétegek díját, a 

járulékos költségeket (állványozás, bádogos munkák), ill. a tartalékkeretet és a tervezés, 

lebonyolítás költségét is ÁFÁ-val. Az árak nem tartalmazzák a javítási, bontási, 

megerősítési, közműfejlesztési stb. költségeket. 

A minimál felújítás fajlagos költsége 7-9000 Ft/m2. A Csányi utcában a legalacsonyabb, 

mert a rossz minőségű nyílászárókat nem érdemes passzítani, ill. nem voltak légudvari 

ablakok sem. A standard felújítás esetén 50-75.000 Ft/m2 fajlagos költséggel lehet 

számolni. Ez viszont a Csányi utcai épület esetén a legmagasabb, mivel itt az összes 

nyílászáró cseréjével számoltunk (eredetivel egyező kialakítású pallótokos ablakra). Az 
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ambiciózus felújítás esetén a beruházási költség 60-90.000 Ft/m2. Az Izabella utcában 

napelemre már nincs hely, illetve a körülépített beépítés mód miatt csak nagyon kis 

tűzfalfelületet lehet hőszigetelni, ennek köszönhető az alacsonyabb fajlagos költség.  

 Épület „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Becsült 

beruházási 

költség (Ft) 

Szentkirályi 16 558 154 113 367 556 132 519 020 

Csányi 5 601 212 59 297 571 69 949 697 

Izabella 15 427 911 82 562 811 102 062 044 

Becsült 

beruházási 

költség (Ft/m2) 

Szentkirályi 8 211 56 220 65 717 

Csányi 7 126 75 442 88 995 

Izabella 9 171 49 080 60 672 

A felújítási csomagok becsült beruházási költsége (ÁFÁ-val) 

Az üzemeltetési költség az energetikai számításon alapszik; a használói szokásokat nem 

veszi figyelembe, ezért eltérhet a tényleges energiaköltségtől. A mért fogyasztásokkal 

nem állt módunkban összehasonlítani. Az itt megadott energiaköltség csak a fűtés és 

meleg víz költséget tartalmazza, csökkentve a napelemek által termelt, az elektromos 

hálózatba átadott energia árával. 

 Épület Meglévő „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Számított 

energiaköltség 

(Ft) 

Szentkirályi 6 986 867 5 739 080 3 555 337 2 402 551 

Csányi 3 899 371 3 672 068 1 589 891 1 142 188 

Izabella 5 890 774 5 172 468 3 442 267 2 930 959 

Számított 

energiaköltség 

(Ft/m2) 

Szentkirályi 
3465 2846 1763 1191 

Csányi 
4961 4672 2023 1453 

Izabella 
3502 3075 2046 1753 

Energiaköltségek meglévő és felújított állapotban 

Az épületek ún. globális költségét, azaz a beruházási költségek és a 30 évre vetített 

energia- és csereköltségeket is számítottuk jelenértéken.  

A Szentkirályi utcai épület globális költsége jelenlegi energiahordozó árak mellett és 2-

3% energiaár emelkedést figyelembe véve a minimális beruházással a meglévő 

állapothoz képest mintegy 20 millió forinttal csökken, a standard és ambiciózus 

beruházás azonban a meglévő állapotnál magasabb összköltséget eredményez. Ha 

magasabb energiaár emelkedéssel számolunk, a minimális és az ambiciózus felújítás 

adja a legalacsonyabb globális költséget. Ha a rezsicsökkentés előtti árakat és nagy 

áremelkedést veszünk figyelembe, akkor az ambiciózus felújítás bizonyul 

legkedvezőbbnek.  

A Csányi utcai épület globális költsége jelenlegi energiahordozó árak mellett és 2-3% 

energiaár emelkedést figyelembe véve a minimális beruházással szinte nem változik, 
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standard és ambiciózus fejújítás esetén 4-5 millió forinttal csökken. Ha magasabb 

energiaár emelkedéssel számolunk, az ambiciózus felújítás adja a legalacsonyabb 

globális költséget. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a rezsicsökkentés előtti árakat vesszük 

figyelembe. Az ambiciózus csomag megvalósításának esélye a mintaépületek közül 

ennél az épületnél a legnagyobb, mivel az épület egy kézben van, így a házközponti 

rendszerek kialakítása kevesebb akadályba ütközik. 

Az Izabella utcai épület globális költsége jelenlegi energiahordozó árak mellett és 2-3% 

energiaár emelkedést figyelembe véve a minimális beruházással kis mértékben 

csökken, standard és ambiciózus fejújítás esetén azonban nő. Ha magasabb energiaár 

emelkedéssel számolunk, a standard felújítás adja a legalacsonyabb globális költséget. 

Meg kell jegyezni, hogy az ambiciózus felújítás esetén a már cserélt, de értékvédelmi 

szempontból kifogásolható nyílászárók újbóli cseréjével számoltunk a homlokzat 

egységesítése érdekében. Ennek az üzemeltetési energia szempontjából csak kevés 

hozadéka van, viszont a költsége jelentős.  

  Meglévő 

állapot 

„Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Szentkirályi 202 200 789 182 432 181 221 481 965 214 664 064 

Csányi  112 867 993 111 851 740 107 251 872 108 148 412 

Izabella 170 155 184 164 671 085 177 647 002 194 886 848 

Az épület globális költsége 30 év alatt 2015. energiaárakkal 2-3%-so áremelkedést feltételezve, 3% 

diszkontráta mellett (Ft) 

A költségekben a fűtési rendszer kialakítása a költségek 40-60%-áért felel. Itt a teljes 

fűtési rendszer cseréjével számoltunk, azonban ez a költség lehet alacsonyabb, ha a 

meglévő lakásközponti fűtések egyes elemei megtarthatóak (pl. radiátor, csővezeték). 

A kazáncsere viszont egy idő után mindenképpen szükségszerű, hiszen a kazánok 

élettartama 15-20 év. Ha csak kazáncserével számolunk, a Szentkirályi utcai épületben 

a standard csomag globális költség 184 M Ft-ra csökken. Ha ezt még 170 m2 

napelemmel egészítjük ki, a globális költséget tovább csökken 178 M Ft-ra, ezzel ez lesz 

a legkedvezőbb változat. A fűtési rendszer felújítási igényét és az ezzel járó költséget a 

tényleges állapotok függvényében pontosítani szükséges.  

Az egyes intézkedések egyszerű megtérülési idejét csak a Szentkirályi utcai épületben 

és csak intézkedésenként vizsgáltuk (különböző intézkedéskombinációk együttes 

megtérülését és az alkalmazási sorrend hatását nem). Rövid, 10 év alatti megtérülése a 

nyílászárók passzításának, a bejárati ajtók üvegezés cseréjének és a padlásfödém 

hőszigetelésének van. 12-13 év a megtérülése a légudvar hőszigetelésének és a 

napelemeknek is. A low-e üvegezés, illetve az egyhéjú, rossz hőszigetelő képességű 

légudvari ablakok cseréjének megtérülési ideje 17-18 év. A fűtési rendszer teljes 

cseréjének és új kialakításának hosszú, 30 év körüli a megtérülése, ez azonban rövidebb 

lehet, ha a fűtési rendszer egyes elemei megtarthatóak (17 év).  
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5. HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET, TÖMBÖK, ÉPÜLETEK ÉR-

TÉKMEGŐRZŐ, ENERGETIKAI MINŐSÉGET JAVÍTÓ FELÚJÍ-

TÁSI LEHETŐSÉGEINEK KATEGORIZÁLÁSA – MÁTRIXOK, 

ADATLAPOK 

A kézikönyvben bemutatott beavatkozási lehetőségek és a mintául választott épületekre 

alkalmazott megoldások példát kívánnak mutatni. Úgy teszik azt, hogy a jövőben más 

épületre alkalmazhatóak legyenek ezek a megoldások, s az új ötleteknek, az idővel fej-

lődő technológiai megoldásoknak is lehessen benne helye. 

Az alábbi, rövid útmutató segít értelmezni a kézikönyvben foglaltakat, ezen túl pedig ösz-

tönözni kívánja a tulajdonosokat, lakóközösségeket és az önkormányzatokat az egyes 

házakhoz készítendő adatlapok és kapcsolótáblák készítésére. 

5.1. MÁTRIX, ADATLAPOK LEÍRÁSA, TARTALMA, JELÖLÉSEI 

ADATLAPOK FELÉPÍTÉSE, TARTALMUK 

Az adatlapok használati útmutatója: 

 CÍM: a beavatkozás neve. 

 MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI: milyen feltételek esetén lehet megvalósítani a beavat-

kozást? Mely épületszerkezetek, beépítés, tömbtípus esetén ajánlott, milyen téri 

helyzetek adnak rá lehetőséget, mikor nem javasolt, van-e kizáró ok? 

 RÖVID LEÍRÁS: értelemszerűen, a beavatkozás rövid leírása. 

 ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK: szempontok részletezése, hogy a beavatkozások hogyan 

járulnak hozzá a fenntartási költségek csökkentéséhez (pl. megjelennek-e esztéti-

kai, térérzeti szempontok, jobb lesz-e a mikroklíma). 

 AJÁNLÁSOK: milyen esztétikai, anyaghasználati, módszertani elveket érdemes fi-

gyelembe venni; van-e preferált anyaghasználat, műszaki kritérium, a kialakítás-

hoz milyen módon lehet bevonni a közösséget. 

 KÓD: segít beazonosítani az egyes beavatkozásokat, a CÍM és a KÓD színei a be-

avatkozás szintje szerint változnak. Az egyes beavatkozások kódjai a MÁTRIX-ból 

kiolvashatók. Az alábbi sorok segítenek az egyes beavatkozásokat súlyozni, egy-

ben összehasonlíthatóvá teszik azt a többivel. 

o BEAVATKOZÁS JELLEGE: kis, közepes és jelentős mértékű  beavatkozások 

városi léptékű, tömbszintű, építészeti, épületenergetikai, épületszerkezeti, 

zöldfelületi egységesített kategóriák szerint. 

o FENNTARTHATÓSÁG: milyen fenntarthatósági szempontokat teljesít. 

o SZEREPLŐK: önkormányzat / társasház / lakástulajdonosok – kik hozzák 

létre, kiknek kell megegyezniük hozzá, ki és miért felelős? 
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o EGYÜTTMŰKÖDÉS: milyen szintű együttműködés kell hozzá? Megegye-

zés a társasházi közgyűlésen? Szabályozási tervet is kell hozzá módosí-

tani? Egyeztetés nélkül akár önállóan, lakásonként is megvalósítható? 

Az előkészítési feladatokra, azok időigényére is kitérhet az adatlap. 

o KÖLTSÉG: fajlagos / teljes költség. 

o HOZZÁFÉRÉS: kik lesznek a használók? A társasház egyes lakói, a tár-

sasház közössége vagy korlátozott időtartammal publikus is lehet? 

o KARBANTARTÁS: mennyire kell odafigyelni? 

 ELHELYEZKEDÉS: a városi helyzetét bemutató sematikus ábra, a tömb és/vagy az 

épület ábrázolásával, mely alapján a szűkebb környezet értelmezhető. 

 PÉLDA: tervek vagy elkészült, megépült példák. 

JELMAGYARÁZAT AZ ADATLAPOKHOZ ÉS A KAPCSOLÓTÁBLÁKHOZ: 

ajánlás: 

   ajánlott      

   nem ajánlott 

 

a beavatkozás jellege szerint lehet: 

     kis mértékű   

       közepes mértékű  

         jelentős mértékű  

 

a felújítás mértékű szerint lehet: 

   minimál  

   standard 

   ambiciózus  
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5.2. VÁROSI LÉPTÉKŰ BEAVATKOZÁSOK – MÁTRIX, ADATLAPOK 

5.2.1. ÉPÍTETT KÖRNYEZETI JAVASLATOK ADATLAPJAI 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: TÉRI ELEMEK 

- a tulajdonosok, lakosok szemléletének alakítása, mely felmutatja mind az épületál-

lomány, mind a településszerkezet történeti, városképi értékeit: a téri elemek folya-

matosan jelen vannak a városi térben;  

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 

- a tulajdonosok, lakosok szemléletének alakítása, mely felmutatja mind az épületál-

lomány, mind a településszerkezet történeti, városképi értékeit: a rendezvények, ak-

ciók időszakos jellegűek; 

V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 

- interaktív információs portál létrehozása, mely mind az aktuális pályázati lehetősé-

geket, mind a technikai segítséget megadják a megújítás résztvevőinek, egyben fel-

mutatva a beavatkozások eredményeit is; 

V/04 VÉDETT UTCAKÉP PROGRAM 

- összehangolt közterületi és homlokzatmegújítási program, mely az utcakép megőr-

zésére fekteti a hangsúlyt; 

V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 

- az egyszerre látszó, utcaképi szempontból fontos homlokzatok időben és vizuálisan 

is összehangolt megújítása; 

V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 

- a szakmai és civil szervezetek, kreatív műhelyek bevonása mind a megújítás, mind 

a fenntartás folyamatába; 

V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 

- a földszinti, utcai üzlethelyiségek funkcióinak, profiljának és vizuális megjelenésének 

összehangolása a historikus városrészek értékeivel, segítve az élettel teli utcai funk-

ciók létrejöttét; 

V/08 VÁROSKÉP 1.: FÖLDSZINTI PORTÁLOK, HIRDETÉSEK – PORTÁLPROGRAM 

- a historikus, történeti utcaképhez hangolt, ahhoz méltó üzletportálok kialakítása, 

mely segíti a hagyományos portálképek visszaépítését is; 

V/09 VÁROSKÉP 2.: FELÚJÍTÁS ALATTI MOLINÓK 

- az építkezések, homlokzatmegújítások alkalmával szükséges molinók gazdasági, il-

letve művészi hasznosítása, a bevételek bevonása a felújítás költségeibe; 

T/01 ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK  

- a történeti belvárosban hagyományosan is jelenlévő átjáróház funkciók támoga-

tása, visszaállítása; 
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T/02 FOGHÍJAK 1.: KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 

- a foghíjak átmeneti vagy állandó hasznosítása köztéri funkciókkal, nyitottan, vagy 

korlátozott nyitvatartással a területre látogatók és a helyi lakosság számára; 

T/05 ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZINTEN + UDVAR, FOGHÍJ  

- a foghíjak átmeneti vagy állandó hasznosítása közösségi funkciókkal, nyitottan, 

vagy korlátozott nyitvatartással elsősorban a helyi lakók számára; 

T/07 TŰZFALAK MEGNYITÁSA 

- a köztérként hasznosuló foghíjak felé megnyitott homlokzatok megnyitásai jelentős 

komfortnövelő hatással bírnak a társasházak lakásai számára; 

T/08 TŰZFALAK / KÖZTERÜLETRŐL IS LÁTSZÓ FALAK FESTÉSE, ZÖLDÍTÉSE 

- az utcakép részeként érvényesülő tűzfalak festése, vagy alternatív zöldfelületként 

történő hasznosítása; 

5.2.2. TÁJÉPÍTÉSZETI JAVASLATOK ADATLAPJAI 

V/10 ZSEBPARK  

- a foghíjak átmeneti vagy állandó hasznosítása zöldfelületi funkciókkal, nyitottan, 

vagy korlátozott nyitvatartással a területre látogatók és a helyi lakosság számára; 

V/11 ZÖLD UTCAKÉP: ZÖLDFELÜLETEK AZ UTCAI HOMLOKZATON 

- az utcakép részeként érvényesülő homlokzatok alternatív zöldfelületként történő 

hasznosítása; 

T/03 FOGHÍJAK 2.: ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ  

- a foghíjak átmeneti vagy állandó hasznosítása rekreációs funkciókkal, nyitottan, 

vagy korlátozott nyitvatartással a területre látogatók és a helyi lakosság számára; 

T/04 FOGHÍJAK 3.: ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI KERTEK 

- a foghíjak átmeneti vagy állandó hasznosítása városi mezőgazdasági funkciókkal, 

nyitottan, vagy korlátozott nyitvatartással a helyi lakosság számára; 

T/06 ÖSSZENYITOTT UDVAROK  

- a légterükkel kapcsolódó udvarok közös, zöldfelületként történő hasznosítása első-

sorban az ott lakók számára; 

5.2.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK ADATLAPJAI 

V/12 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 1.: Átépítés nélkül 

- ideiglenes zöldfelületek létrehozása és kisebb fogalomszervezési beavatkozások se-

gítségével élhetőbb közterület kialakítása; 

V/13 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2.: Részleges átépítés 

- zöldfelületek létrehozása, részleges burkolatcsere és kisebb fogalomszervezési be-

avatkozások segítségével élhetőbb közterület kialakítása; 
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V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3.: Teljes átépítés 

- zöldfelületek létrehozása, teljes burkolatcsere és fogalomszervezési beavatkozások 

segítségével élhetőbb közterület kialakítása; 

5.2.4. KÖZMŰ JAVASLATOK ADATLAPJAI 

V/15 KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK RACIONALIZÁLÁSA 

- a közterületek élhetőbb átépítését, zöldfelületek létrehozását segítő közműelhelye-

zés kialakítása; 

V/16 TÁVHŐELLÁTÁS 

- a városi távhőhálózat kiterjesztése összességében csökkenti és kontrollálhatóbbá 

teszi a károsanyag kibocsátást; 

T/09 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK: BELVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

- az alternatív energiaforrások használata csökkenti a károsanyag kibocsátást; 

T/10 CSAPADÉKVÍZ TÁROZÁSA 

- a csapadékvíz felfogása és tárolása mind a lakossági vízfelhasználás csökkentésé-

ben, mind a záporok negatív következményeinek mérséklésében fontos. 

V/17 UTCAI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

- a szelektív hulladékgyűjtés utcai kialakítása; 

T/11 TÖMBÖN BELÜLI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

- a szelektív hulladékgyűjtés tömbön belüli kialakítása; 
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5.3. ÉPÜLETSZINTŰ BEAVATKOZÁSOK - MÁTRIX, ADATLAPOK 

5.3.1. ÉPÍTÉSZETI, ZÖLDFELÜLETI FELÚJÍTÁSI JAVASLATOK ADATLAPJAI 

VÉDENDŐ KÜLSŐ BUROK FELÚJÍTÁS ADATLAPJAI 

ÉPÜLET_A01  HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA 

- a történeti homlokzat értékes, védendő; a homlokzat minősége nem csak az ingat-

lan értékét, hanem az utcaképet is befolyásolja;  

ÉPÜLET_A02  NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA 

- a nyílászáró a homlokzat része, attól nem elválasztható; a meglévő helyreállítása, 

vagy eredetinek megfelelő rekonstrukció a járható út; 

ÉPÜLET_A03 SZÍNEK - FELÜLETEK ÖSSZEHANGOLÁSA 

- a homlokzat értékét az anyagszerűség és azok minősége együttesen határozza 

meg; az egyes elemeket nem elég önmagukban kezelni; 

SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA (JOBB LEVEGŐ) ADATLAPJAI 

ÉPÜLET_B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ 

- természetes szellőzés: átszellőztetés; pincék, lépcsőházak, lichthofok szellőzése, ud-

var gravitációs átszellőzése; 

ÉPÜLET_B02  SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ - KLÍMA 

- mesterséges szellőzés: klíma helyett növény; berendezés pincében, padlástérben; 

kültéri egység nélküli klíma 

BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA (TÖBB FÉNY) ADATLAPJAI 

ÉPÜLET_C01  BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY -  TÜKÖR 

- természetes bevilágítás fényvisszaverő felületekkel, tükrökkel irányított napfénnyel; 

ÉPÜLET_C02  BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY 

- természetes fény: fényáteresztő felületek, üvegfelület növelése; pincei bevilágító 

akna; padlástéri üvegezett naptér, télikert; 

 ÉPÜLET_C03  BEVILÁGÍTÁS / ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK 

- árnyékolás: hőterhelés csökkentése; napvédelem zöld vegetációval; gangra sze-

relt perforált árnyékoló; 

ZÖLDFELÜLET NÖVELÉSE (TÖBB ZÖLD) ADATLAPJAI 

ÉPÜLET_D01  FÁK ÜLTETÉSE 

- nagy lombkoronát nevelő, lombhullató fák ültetése talajkapcsolattal; 
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ÉPÜLET_D02 PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE 

- közepes lombkoronát nevelő, lombhullató fák ültetése nagyméretű planténerbe; 

ÉPÜLET_D03 TALAJSZINTI ZÖLDFELÜLETEK 

- gyep és cserjeszint növelése; 

ÉPÜLET_D04 ZÖLDFELÜLETEK PLANTÉNERBEN 

- cserjeszint növelése, udvarok berendezése; 

ÉPÜLET_D05 NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZATRA 

- tapadókorongokkal kapaszkodó növények futtatása közvetlenül a homlokzatra; 

ÉPÜLET_D06 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE  

- csavarodva kapaszkodó növények futtatása homlokzattól eltartott támrendszerre; 

ÉPÜLET_D07 BALKONLÁDÁK 

- leomló, vagy felfutó növények kisebb ládákban elhelyezve körfolyosókon vagy ab-

lakokban; 

HASZNOSÍTÁS ADATLAPJAI 

ÉPÜLET_E01  PINCE / HASZNOSÍTÁS - TÉRALAKÍTÁS 

- téralakítás: térsorolás, udvar felőli megközelítés, pince és földszint összekapcsolása; 

ÉPÜLET_E02  PINCE / HASZNOSÍTÁS 

- új funkció: kis beavatkozás; gépészeti és  közösségi funkció; pince adaptív  újrafel-

használása; 

ÉPÜLET_E03 FÖLDSZINT / HASZNOSÍTÁS 

- használaton kívüli épületrész felújítása, udvari megnyitása; 

ÉPÜLET_E04 KÖZLEKEDŐTÉR / HASZNOSÍTÁS 

- lépcsőházi lezárás; bejárat, kapualj felújítása; akadálymentesítés, lift elhelyezése;  

ÉPÜLET_E05 UDVAR / HASZNOSÍTÁS 

- tartózkodási helyek, park-zöldfelületek kialakítása; 

ÉPÜLET_E06 EMELET / HASZNOSÍTÁS 

- meglévő udvari szárny átalakítása; emeletráépítés egy és kétszintes lakásokkal; 

ÉPÜLET_E07  PADLÁS / HASZNOSÍTÁS - TÉRALAKÍTÁS 

- téralakítás: tető megtartásával, lakás+padlás részleges, lakás+padlás /+közösségi 

tér/ illetve teljes felső szint és padlás összenyitása; 

ÉPÜLET_E08  PADLÁS / HASZNOSÍTÁS  

- új funkció: puffer zóna, közösségi tér, klímához igazodó használat, jó tájolású pad-

lás-üvegház; 
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ÉPÜLET_E09  FUNKCIÓVÁLTÁS / TELJES ÉPÜLET 

- üres épület kereskedelmi szállásjellegű és kulturális funkciókra való hasznosítása; 

PLUSZ ELEMEK ADATLAPJAI 

ÉPÜLET_F01 PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEM - NAPELEM, NAPKOLLEKTOR HELYEI 

- napelemes tetőcserép, napelem és napkollektor építészeti elhelyezése; 

ÉPÜLET_F02 PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KÖZÖSSÉGI 

- közösségi tér kialakítása az alagsorban, a földszinten és a padlástérben; 

ÉPÜLET_F3 PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – ERKÉLY 

- végfal homlokzatosítása, utólagos, szerelt erkélyek hozzáépítése; 

ÉPÜLET_F04 PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI TÁROLÓK 

- udvarokban kuka-, és kerékpártárolók, pergolával fedett autóbeállók;  

ÉPÜLET_F05 PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ - KERTI ELEMEK 

- udvari funkcionális elemek a lakóközösségi egyedi igényei alapján; 

ÉPÜLET_F06 PLUSZ / LÉGÁTERESZTŐ UDVARI BURKOLAT 

– víz és légáteresztő felületek növelése (pincék védelmével); 

5.3.2. ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁSI JAVASLATOK ADATLAPJAI 

HOMLOKZATI FALAK FELÚJÍTÁS ADATLAPJAI   

SZERKEZET_01   LÉGAKNA FALAK FELÚJÍTÁSA 

SZERKEZET_02   TŰZFALAK FELÚJÍTÁSA 

- száraz, sómentes, ép vakolatú falfelületek biztosítása, a részletek javítása; tűzfalak-

nál és légaknákban kőzetgyapot hőszigetelő rendszer; 

PINCÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK FELÚJÍTÁSI ADATLAPJA 

SZERKEZET_03    PINCEFÖDÉMEK FELÚJÍTÁSA 

– a pince feletti födémnél helyi burkolatok alkalmazása; új aljzatbetonon meleg-

padló készíthető;  padlófűtés alkalmazása; 

TETŐ ÉS PADLÁS FELÚJÍTÁS ADATLAPJAI  

SZERKEZET_04    PADLÁSFÖDÉMEK FELÚJÍTÁSA  

- a tető héjazat és szegélyek állagmegóvó és a szerkezetek nedvesedését megaka-

dályozó felújítását; a teljes padlásfödém minimális hőszigetelése; a padlásfödém 

külső oldali hőszigetelése; 
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SZERKEZET_05    NYÍLÁSZÁRÓK/ABLAKOK  

- nyílászárók passzítása; keménybevonatos low-e üveg csere; vékony hőszigetelő 

üvegezés; 

SZERKEZET_05    NYÍLÁSZÁRÓK/AJTÓK 

- nyílászárók passzítása; vastag függöny, kitekintő-bevilágító ablak helyett hőszige-

telő low-e üvegezés; 

SZERKEZET_07     TERMÉSZETES SZELLŐZÉS  

- a filtrációs légcsere megfelelő mértékű korlátozása passzítással; szivacstömítés, mel-

let nincs túlzott légzárás; redőnytok belső oldali fokozottabb légzárósága; 

5.3.3. ÉPÜLETGÉPÉSZETI, ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSI JAVASLATOK ADATLAPJAI 

EGYEDI GÉPÉSZETI KORSZERŰSÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ADATLAPJAI 

SZERK_GÉPÉSZET_01 GÁZKONVEKTOROS FŰTÉS 

- a meglévő gázkonvektorok azonos teljesítményű, de nagyobb haátsfokú konvek-

torra való cseréje. Lehetséges megoldás, de elsősorban javasolt az egyéb hőterme-

lőre (pl. gázkazán) való csere; 

SZERK_GÉPÉSZET_02 EGYEDI GÁZKAZÁNOS FŰTÉS 

- a meglévő gázkazán cseréje jó hatásfokú kondenzációs gázkazánra, illetve új la-

kásközponti fűtés kialakítása kondenzációs gázkazánnal; 

ÉPÜLETKÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZEREK ADATLAPJA 

SZERK_GÉPÉSZET_03 Házközponti fűtés gázkazánnal 

- központi kondenzációs üzemű gázkazán telepítése égéstermék elvezetéssel az 

alagsorban, vagy esetleg megerősített födémmel rendelkező padláson, és a hozzá 

tartozó új fűtési és cirkulációval rendelkező használati melegvíz (HMV) hálózat kiépí-

tése az egyes lakásokig; 

AMBICIÓZUSABB ÉPÜLETKÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZEREK ADATLAPJA 

SZERK_GÉPÉSZET_04 Házközponti fűtés távhővel  

- távfűtési hőközpont kialakítása az alagsorban, és a hozzá tartozó új fűtési és cirku-

lációval rendelkező használati melegvíz (HMV) hálózat kiépítése az egyes lakásokig; 

ÉPÜLETKÖZPONTI HMV TERMELÉS ADATLAPJA 

SZERK_GÉPÉSZET_05 Házközponti melegvíz termelés 

- központilag használati melegvizet (HMV) a fűtési hőtermelővel (pl. kondenzációs 

kazán, távhő) összevontan célszerű termelni, amelyet az alagsorban, vagy esetleg 

a statikailag megerősített padláson lehet elhelyezni; 
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HŰTÉSI LEHETŐSÉGEK ADATLAPJAI 

SZERK_GÉPÉSZET_06 TERMÉSZETES HŰTÉS 

- a lakások leginkább energiahatékony hűtési megoldása az intenzív éjszakai szellőz-

tetés, valamint a napközbeni hőnyereségek minimalizálása; 

SZERK_GÉPÉSZET_07 GÉPI HŰTÉS KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL 

- ha a lakáson belüli megfelelő nyári belső hőmérséklet nem érhető el csupán árnyé-

kolással és éjszakai szellőztetéssel, akkor bizonyos feltételekkel az udvari fronton le-

hetséges kültéri egység nélküli klímaberendezés lakásonkénti alkalmazása; 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA ADATLAPJAI 

SZERK_GÉPÉSZET_08 Házközponti fűtés (biomassza) 

- biomassza kazán kialakítása az alagsorban, önálló tüzelőanyag tárolóval, szilárdtü-

zelésre alkalmas égéstermék elvezetővel és a hozzá tartozó új fűtési és cirkulációval 

rendelkező használati melegvíz (HMV) hálózat kiépítése az egyes lakásokig; 

SZERK_GÉPÉSZET_09 Napkollektoros HMV termelés 

- központi HMV rendszer esetén lehetőség van napkollektoros rendszer telepítésére. 

A telepítés esetén feltétel, hogy legyen a napkollektorok számára használható (belső 

udvarokra néző, kedvező tájolású) tetőfelület; 

SZERK_GÉPÉSZET_10 Napelemes áramtermelés 

- villamos energia előállítása hálózatba kötött napelemekkel, amennyiben van meg-

felelő tájolású, napelem telepítésére alkalmas (belső udvarokra néző, kedvező tájo-

lású) tetőfelület; 

VÍZELLÁTÁS ADATLAPJAI 

SZERK_GÉPÉSZET_11 ESŐVÍZGYŰJTÉS – ÉPÜLETEN BELÜL 

- kis, vagy közepes méretű tetőfelületekről összefolyó esővíz a használaton kívüli pin-

cerészekben gyárilag kapható, vagy egyedi tervezésű önhordó tartályokba gyűjt-

hető. Az esővíz hasznosítása leginkább WC-k vízöblítésére javasolt, de lehetséges ön-

tözési célú, vagy mosógép vízellátás; 

SZERK_GÉPÉSZET_12 ESŐVÍZGYŰJTÉS – ÉPÜLETEN KÍVÜL 

- közepes vagy nagyméretű tetőfelületekről, illetve burkolt udvarokról összefolyó eső-

víz a belső udvar burkolata alatt gyárilag kapható tartályokba gyűjthetők. Az esővíz 

hasznosítása leginkább közösségi zöldfelületek (zöldtetők, belső kertek) vízellátására 

javasolt, de lehetséges WC-k vízöblítése vagy mosógépek vízellátása. 
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5.3.4. ADATLAP / MELLÉKLETEK      

VÁROSI LÉPTÉKŰ BEAVATKOZÁSOK - ADATLAPOK   V/01–T/11                   

ÉPÍTÉSZETI, ZÖLDFELÜLETI FELÚJÍTÁSI JAVASLATOK ADATLAPJAI É/A0-É/F06   

ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁSI JAVASLATOK ADATLAPJAI   SZE/01-07               

ÉPÜLETGÉPÉSZETI, ENERGETIKAI ADATLAPOK    SZG/01-12                         
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: téri elemek 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Az értékes épített környezetre erőforrásként tekintő önkormányzat; 
– alulról jövő kezdeményezések támogatása, pályázatok; 
– civil kezdeményezések. 

RÖVID LEÍRÁS 

A historikus épületek megóvása, megújítása elsősorban azok tulajdo-
nosain múlik, ezért különösen fontos, hogy érdekeltté téve őket fel-
ismerjék az épületállománynak és városképi összességének értékeit. 
Az épített érték erőforrásként is használható, nemcsak turisztikai, de 
ingatlanpiaci értelemben is, amennyiben a történeti összhatás érték-
növelő szerepben jelenik meg. 
Szemléletformálóak a historikus városrész értékeit bemutató állandó 
elemek, melyek felhívják a figyelmet a terület helytörténeti és épített 
környezeti értékei. Ez megvalósulhat közterületi információs elemek, 
művészeti alkotások formájában, felfűzhetőek egyénileg végigláto-
gatható útvonalakra és kiegészülhet internetes portállal, applikáció-
val. Fontos elemei lehetnek a köztéren, illetve belső udvarokban 
megvalósuló téri installációk, melyek rendezvény-helyszínéül szolgál-
hatnak a szemléletformáló akciók számára. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Felhívja a figyelmet az értékekre, melyek megóvása így a tulajdono-
sok, ott lakók belső motivációjából ered; 
+ kerület, helyi lakosság identitásának erősítése; 
+ turisztikai vonzerőt erősítő, választékbővítő eszköz; 
+ a városrész arculati elemeivel összekapcsolva a városimázs eszköze. 

AJÁNLÁSOK 

– Köztéri információs eszközök időjárásálló kialakítással készüljenek; 
– az elemek legyenek jól észrevehetőek, de emellett illeszkedjenek a 
környezetükbe; 
– kialakításuk kapcsolódjon össze helytörténeti, tudományos háttér-
munkával és művészeti projektekkel; 
– szóljanak különböző érdeklődésű, hátterű felhasználókhoz egyaránt. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2. - AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 
V/04 VÉDETT UTCAKÉP 
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 

 

PÉLDA  

       
PALOTANEGYED: A Palotanegyed Európa Belvárosa projekt keretében 
megvalósult helytörténeti közterületi és internetes információs 
rendszer, melynek segítségével megismerhetőek és végigjárhatóak a 
kerület különleges, értékes bérházai, palotái. 

 
A Pál utcai fiúk szobra a Práter utcában 

 

VÁROS_01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

szemléletformáló, kulturális információs, 
téri installációs elemek 

FENNTARTHATÓSÁG ** 
társadalmi és környezeti értékek 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: civilek, önkormányzat; 
résztvevők: helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
együttműködés civil szervezetekkel, hely-
történeti kutatókkal 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
lakossági egyeztetések, civil rendezvények 

KÖLTSÉG  * 
eszköztől függően változó, alacsony 

HASZNÁLAT ***** 
fővárosi, helyi lakosok, turisták; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: akciók, 
rendezvények, oktatás 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Az értékes épített környezetre erőforrásként tekintő önkormányzat 
– alulról jövő kezdeményezések támogatása, pályázatok; 
– civil kezdeményezések. 

RÖVID LEÍRÁS 

A historikus városi területek értékeit bemutató akciók, rendezvények, 
melyek infrastruktúraként használják a szemléletformálás informáci-
ós, téri és virtuális elemeit egyaránt. 
A rendezvények lehetnek évfordulókhoz kapcsolódó egyedi szervezé-
sűek vagy időszakonként rendszeresen megjelenőek is. 
A szemléletformálás az oktatásban is helyet kaphatna: helytörténeti 
ismeretekkel, az értékekre való figyelemfelhívással. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Felhívja a figyelmet az értékekre, melyek megóvása így a tulajdono-
sok, ott lakók belső motivációjából ered; 
+ kerület, helyi lakosság identitásának erősítése; 
+ turisztikai vonzerőt erősítő, választékbővítő eszköz; 
+ a városrész arculati elemeivel összekapcsolva a városimázs eszköze; 
– a rendezvények közötti időszakban nem fejtik ki közvetlenül a hatá-
sukat; 
– a célközönség elérése nagyban függ a meghirdetés körétől. 

AJÁNLÁSOK 

– Kapcsolódjon össze helytörténeti, tudományos háttérmunkával és 
művészeti projektekkel; 
– szóljanak különböző érdeklődésű, hátterű felhasználókhoz egyaránt; 
– kapcsolódjon össze a területen jelenlévő kulturális intézmények 
kínálatával; 
– a közbenső időszakokban megjelenhet internetes vagy nyomtatott 
kiadványok formájában; 
– média megjelenése mind a helyi, mind a fővárosi lakosok és a turis-
ták által elérhető fórumokon fontos. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: TÉRI ELEMEK 
V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 
V/04 VÉDETT UTCAKÉP 
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 

 

PÉLDA  

      
BUDAPEST 100:  2011 óta évről évre megrendezett esemény, mely felhívja a figyelmet Budapest historikus örökségére. 
A tematika kezdetben az abban az évben 100 éves házak bemutatására irányult elsősorban, de megjelent a területi, 
illetve építési körülményekből adódó fókusz is. A rendezvény idején a mindennapokban elzárt értékes épületek nyitott 
kapukkal, helyi idegenvezetéssel várják a látogatókat. 

 

VÁROS_02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

szemléletformáló, kulturális rendezvények 

FENNTARTHATÓSÁG ** 
társadalmi és környezeti értékek 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: civilek, önkormányzat; 
résztvevők: helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
együttműködés civil szervezetekkel, hely-
történeti kutatókkal, helyi lakosokkal 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
helytörténeti kutatások, lakossági egyez-
tetések, civil rendezvények 

KÖLTSÉG  * 
eszköztől függően változó, alacsony 

HASZNÁLAT ***** 
fővárosi, helyi lakosok, turisták; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 
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INFORMÁCIÓS PORTÁL 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Az értékes épített környezetre erőforrásként tekintő önkormányzat 
– naprakész pályázati információk; 
– épületfelújítási, helytörténeti, örökségi információk összegyűjtése; 
– informatikai háttér. 

RÖVID LEÍRÁS 

Az információs portál egyszerre lehet az értékvédelmi szemléletfor-
málás és a felújítási módokhoz lehetőségekhez kapcsolódó informá-
ciók elérésének eszköze. Megjelenhetnek rajta a helytörténeti, művé-
szettörténeti értékelések, a felújítási kézikönyvek és a pályázati lehe-
tőségek egyaránt. Nyomon követhetőek a pályázatok a kiírástól az 
eredményekig, visszacsatolva a későbbi használatból leszűrhető ta-
pasztalatokat is. 
Interaktív felületen létrehozásával elérhető a lakosság közvetlenül, 
aktivitásra bírva és érdekeltté téve a tulajdonosokat. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Interaktív felületként a lakosság részvételét, motivációját segítheti; 
+ közvetlenül elérhető, összegyűjtött információk, mely a tulajdono-
sok mellett a szakmai és döntéshozói szempontokat is tartalmazhat-
ják; 
– folyamatos frissítés szükséges. 
 

AJÁNLÁSOK 

– A historikus örökség létrejöttétől megújulásáig terjedő információk 
összegyűjtése; 
– a bécsi mintához hasonlóan interaktív felület javasolt, mely közvet-
len kommunikációt jelent az önkormányzat és a helyi lakosság között; 
– folyamatos frissítés szükséges. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: TÉRI ELEMEK 
V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/04 VÉDETT UTCAKÉP 
V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA  
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 
 

 

PÉLDA  

   
WIR MACHEN WIEN SCHÖNER 
Online platformot hozott létre az osztrák főváros, hogy lakói ezen keresztül jelezhessék, ha valamelyik önkormányzati 
lakóépület tatarozásra szorul. Az aktuális felújítási- és lakásépítési projektekről is itt tájékozódhatnak a bécsiek. 
A „Wir machen Wien schöner!” nevű projekt célja, hogy a városlakókat is bevonja az önkormányzati lakóépületek fel-
újításába és ezáltal a városrészek megújításba.  

 

VÁROS_03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE   

információs felület 

FENNTARTHATÓSÁG ** 
szemléletformálás, információk 

SZEREPLŐK ** 
kezdeményező: fővárosi és kerületi önkor-
mányzatok; résztvevők: társasházak, tulaj-
donosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ** 
fővárosi és kerület önkormányzatok kö-
zött egyeztetés, civilek bevonása 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
összehangolt tartalom 

KÖLTSÉG  * 
portál + fenntartása: 2-3 millió Ft / év 

HASZNÁLAT *** 
fővárosi, helyi lakosok, tulajdonosok, tu-
risták; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 
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VÉDETT UTCAKÉP - program 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Az értékes épített környezetre erőforrásként tekintő önkormányzat; 
– kerületközi, fővárosi örökségvédelmi együttműködés; 
– jogszabályi, rendeleti feltételek;  
– célzott pályázati források, melyek elbírálásakor szempont lehet a 
városképi, utcaképi szempont. 

RÖVID LEÍRÁS 

Az örökségvédelem hagyományos kategóriái elsősorban az 
objektumokra koncentrálnak, ám a historikus városi területek értékét 
ezenfelül az épületállomány egyöntetű, folyamatos együttese adja, 
mely látványában utcaképpé, városképpé áll össze. Budapest 
belvárosának nemzetközi vonzerejét adja az a nagy területen, 
mintegy 12 km2-en létrejött és fennmaradt stílusegység, mely a 
historikus belváros alapját jelenti. A „védett utcakép" program 
keretében rendeletekkel és célzott forrásokkal lehet elősegíteni az 
egyes épületek és épületrészek mellett az együtt látszó együttesek, a 
meghatározó utcaképek megóvását, megújulását.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A „védett utcakép" cím jelentsen előnyt a társasház-megújítási 
pályázatokon: a védelem alatt álló épületek előnyösebb elbírálásának 
lehetőség valószínűleg arra sarkallja majd a társasházakat, hogy 
megfontolják a helyi értékvédelemre való jelentkezést; 
+ iyen módon az egyedileg nem védett, de értékes historikus 
épületek is örökségi védelmet kapnak, ezzel a védett épületek méltó 
kontextusát őrizve meg. 

AJÁNLÁSOK 

– Javasolt helytörténeti és örökségi kutatás mellett a városképi, 
karakter szempontok figyelembe vétele; 
– a védett utcakép program állapítson meg különböző súlyú 
kategóriákat, mellyel ilyen módon akár a teljes historikus belváros 
területe lefedhető; 
– a programban kiemelt kategóriájú védett utcakép a helyszínen is 
kapjon jelzést, egészítse ki internetes információs felület. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: TÉRIELEMEK 
V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 
V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 
V/08 VÁROSKÉP 1.: PORTÁLPROGRAM 
V/09 VÁROSKÉP 2.: FELÚJÍTÁS ALATTI MOLINÓK 
V/11 ZÖLD UTCAKÉP: ZÖLDFELÜLETEK AZ UTCAI HOMLOKZATON 

 

PÉLDA  

 JÓZSEFVÁROS: VÉDETT UTCAKÉP / településképi védelem 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-
testületének 52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete: Józsefváros helyi 
építészeti örökségének védelméről  
"Védett településkép: az utcakép, az épített és táji környezet együttese. A 
védett településkép az épített és természetes környezet elemeit egyaránt 
magába foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, 
műtárgyakat, közterületi bútorzatot és burkolatokat" 
Településképi védelmet kapott az egész Szabó Ervin tér, a Reviczky utca, 
a Mikszáth tér és a Krúdy Gyula utca – a Lőrinc pap tér még nem védett 
házaival együtt –, valamint a Gutenberg tér és a Rákóczi út házai. A helyi 
védelem tényét a Földhivatalnál is be kell jegyeztetni. 

 

VÁROS_04 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

program, rendelet, pályázatok 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
historikus értékek védelme 

SZEREPLŐK **** 
kezdeményező: fővárosi és kerületi önkor-
mányzatok; résztvevők: társasházak, tulaj-
donosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
fővárosi és kerület önkormányzatok kö-
zött egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
összehangolt, közös rendeletek megalko-
tása, források megszerzése, biztosítása 

KÖLTSÉG  * 
3-5 millió Ft program + pályázati források  

HASZNÁLAT ***** 
helyi lakosság, tulajdonosok; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolt helyzet, VII. ker. mintatömb körül 
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UTCAI HOMLOKZATOK 
ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA  
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Az értékes épített környezetre erőforrásként tekintő önkormányzat; 
– kerületközi, fővárosi örökségvédelmi együttműködés; 
– jogszabályi feltételek; 
– célzott pályázati források. 

RÖVID LEÍRÁS 

 A komplex szemléletű rehabilitáció lényege, hogy az épületállomány, 
a közterek‐ és közlekedési területek, valamint a meglévő 
zöldfelületek egymással összehangoltan kerüljenek megújításra. 
Egy‐egy városképileg is meghatározó épület felújítása a kapcsolódó 
közterületek megújítását is megkívánja, a terek, a zöldfelületek 
fejlesztése pedig nem történhet meg a közlekedési kérdések 
figyelembe vétele nélkül. Alapvetően a finanszírozási háttér dönti el, 
hogy egy‐egy társasház képes‐e a szükséges épület‐felújítási 
munkákat elvégeztetni, ugyanakkor a felújított kulcsépületek és 
zöldfelületek közvetlen környezetében kívánatos cél a kapcsolódó 
térfalak homlokzati megújítása is. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Az együtt megújuló homlokzatok és közterületek jelentős városképi 
vonzerőt jelentenek mind a helyi lakosság, mind a turizmus számára; 
+ a felújítás hatása erőteljesebben érvényesül, történeti és esztétikai 
szempontból is erősítik egymást a szomszédos épületek; 
– több szereplőtől függ, nehezebb megvalósítani.    

AJÁNLÁSOK 

– Javasolt helytörténeti és örökségi kutatás mellett a városképi, 
karakter szempontok figyelembe vétele; 
– a program állapítson meg különböző súlyú kategóriákat, mellyel 
ilyen módon akár a teljes historikus belváros területe lefedhető; 
– a programban kiemelt kategóriájú védett utcakép a helyszínen is 
kapjon jelzést, egészítse ki internetes információs felület. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: ÁLLANDÓ ELEMEK 
V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/04 VÉDETT UTCAKÉP 
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 
V/12 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 1.: Átépítés nélkül 
V/13 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2.: Részleges átépítés 
V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3.: Teljes átépítés 

 

PÉLDA  

 
Európa Belvárosa Program II. üteme 622 millió forintos 
beruházással folytatja a Palotanegyed fejlesztését. 

EURÓPA BELVÁROSA Program 
A program most elindult második ütemében az 
Önkormányzat folytatja az első időszak összehangolt 
fejlesztéseit, melyben a közterületek mellett 24 társasház, 
több utca és tér is megújul.  
Több utcában már meg is kezdődtek a munkák, köztük a 
Gyulai Pál, a Somogyi, a Bródy, a Kőfaragó, a Lőrinc pap, a 
Krúdy és a Szentkirályi utcában is.  
Az Európa Belvárosa Program keretében tervezett 
társasház-megújítási pályázat, amely a védelem alatt álló 
épületek előnyösebb elbírálásának lehetőségét ígéri, 
valószínűleg arra sarkallja majd a társasházakat, hogy 
megfontolják a helyi értékvédelemre való jelentkezést. 

 
 

VÁROS_05 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

program, rendelet, pályázatok 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
historikus értékek védelme 

SZEREPLŐK **** 
kezdeményező: fővárosi és kerületi önkor-
mányzatok; résztvevők: társasházak, tulaj-
donosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
fővárosi és kerület önkormányzatok kö-
zött egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
összehangolt, közös rendeletek megalko-
tása, források megszerzése, biztosítása 

KÖLTSÉG  **** 
program, tervek elkészítése + források 

HASZNÁLAT **** 
helyi lakosság, tulajdonosok; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolt helyzet, VII. ker. mintatömb körül 
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KREATÍVOK A TÖMBBEN! program 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Kihasználatlan helyiségek kreatív műteremként történő hasznosítá-
sa, kedvezményes bérletként, szolgáltatásokért cserébe; 
– együttműködési megállapodás a kerületben, illetve a közelben mű-
ködő kreatív (építész, környezettervező, belsőépítész) műtermekkel, 
vállalkozásokkal. 

RÖVID LEÍRÁS 

A közelben vagy a tömbben működő kreatív iroda kedvezményes 
helyiséghasználatért cserébe aktívan részt vesz a tömb kihasználatlan 
területeinek (foghíj, földszinti és egyéb helyiségek) hasznosításában, 
kialakításában, fenntartásában. Ilyen módon mintegy gazdája lehet a 
tömb fejlesztésének, közösségi terei fenntartásának. 
Az együttműködésben létrejön a helyi tudás alapján kialakított fizikai 
arculat, téri hasznosítás, a tömb fejlesztése. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A kezdeményezések során a városlakók szívesen veszik igénybe és 
megszeretik a tereket, amelyek róluk szólnak, főleg ha kitalálásukban 
és a megvalósításban is aktív szerepet kapnak; 
+ összességében a téralakítási és művészeti akciósorok fő célkitűzése 
a negyed arculatának megteremtése, egy stabil térbeli hálózati kap-
csolatrendszer kialakítása, mely a művészeti akciók során jön létre az 
abban résztvevő emberek közt; 
+ az akciók társadalmi vonatkozásában olyan kommunikációs felüle-
tet teremtenek a rehabilitációval szoros összefüggésben, mely a helyi 
értékekre, illetve potenciálokra irányítja a figyelmet, ezáltal aktivizál-
va a lakosságot és aktívan formálva a szemléletét; 
+ alacsony költségráfordítással jelentős használati komfort. 

AJÁNLÁSOK 

– Javasolt a széles körű meghirdetés, kerületi, de akár fővárosi prog-
ramként; 
– közösségi tervezés technikáinak alkalmazása a kialakítás során; 
– folyamatos kommunikáció és események szervezése; 
– pályázati források felkutatása, anyagok elkészítése. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: TÉRI ELEMEK 
V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 
T/05 ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS / KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZ. 
V/09 VÁROSKÉP 2.: FELÚJÍTÁS ALATTI MOLINÓK 

 

PÉLDA  

   LŐRINC PAP TÉR 3. UDVARÁNAK MEGÚJÍTÁSA, TÉRI 
INSTALLÁCIÓ Az Európa Belváros Program II. 
ütemének a keretében megújult épület udvarán 
közösségi térként működő téri installációt, 
biciklitárolót és zöldfelületet hoztak létre. Az udvar 
közösségi tervezésben készült, a társasházban műkö-
dő Újirány Csoport tájépítész iroda és egy építész lakó 
kezdeményezte.  
 

 
 

VÁROS_06 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
közösségi aktivitás, szemléletformálás 

FENNTARTHATÓSÁG ** 
társadalmi fenntarthatósági szempontok 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: önkormányzat, kreatív 
műhelyek; résztvevők: helyi lakosság 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
együttműködési szerződés 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
nem igényel építési engedélyt 

KÖLTSÉG  ** 
pályázati forrásokból 

HASZNÁLAT ***** 
helyi lakosok, kreatív irodák; időben korlá-
tozottan publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatív műhelynek alkalmas, alulhasznosí-
tott, földszintes épület a VII. ker. minta-
tömbben / átmeneti hasznosítás 

 



 

506 

TEMATIKUS UTCÁK: kereskedelem, 
kulturális funkciók 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Kereskedelmi potenciál, kreatív vállalkozások jelenléte; 
– elindult kezdeményezések a környéken; 
– hasznosítható utcai üzlethelyiségek, használaton kívüli, utcáról 
megközelíthető földszinti helyiségek; 
– belvárosi együttműködés / főváros + belső kerületek. 

RÖVID LEÍRÁS 

A tematikus utcák természeti és mesterséges attrakciókat fűznek fel 
egy kiválasztott téma köré, ez nyújtja a szerveződés alapját. A histori-
kus belvárosi kerületekben jórészt spontán mód elindult folyamatok 
tudatos helyi gazdaságpolitikával olyan irányba fejleszthetők tovább, 
mely a kerületben élők, illetve a kerületet használó turisták, és az 
őket kiszolgáló kulturális, kreatív, innovatív gazdaság szereplőinek 
érdekeit egyaránt figyelembe veszik, és élő, működő városrészt 
eredményeznek, a használaton kívüli utcai helyiségek hasznosulnak. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A vendéglátás, kereskedelem és a kulturális, kreatív ipar jellégéből 
fakadóan a szereplők hálózatosodása és klaszterfejlesztése könnyen 
elősegíthető, s ehhez jó alapot jelentenek a Belváros területi egysé-
géből fakadó előnyök; 
+ a hálózatosodás nemcsak a vállalkozások saját fejlődését segíti elő, 
hanem egyben a terület vonzerejét is növelik; 
+ a kreatív gazdaságra épülő márka kialakítása megalapozza a belvá-
rosi területek városmarketing tevékenységét.  

AJÁNLÁSOK 

– A fejlesztésbe az érintettek bevonása, mind kormányzati, mind vál-
lalkozói és mind lakossági (társadalmi) oldalról; 
– fontos megteremteni az egyensúlyt a környezet, gazdaság és társa-
dalom között; 
– a fővárossal illetve belső kerületekkel együttműködve szükséges 
kidolgozni azokat a szabályozási és szoft fejlesztési eszközöket, ame-
lyekkel a kiskereskedelem, kulturális és közösségi funkciók megjele-
nése támogatható (üzlethelyiség-menedzsment, közterület-fejlesztés, 
marketing-eszközök, tematikus utcák, fesztiválok, stb.). 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 
V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 
V/08 VÁROSKÉP 1.: PORTÁLPROGRAM 

 

PÉLDA  

   

KULTÚRA UTCÁJA – Kazinczy utca 
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat 800 millió forint uniós támogatást 
nyert a Kazinczy utca középső szakaszának rehabilitációjára. A 
„Kultúra utcája" projekt keretében információs pontot, kulturális 
központot hoztak létre, műemlék épületeket újítottak fel, valamint a 
régi zsidónegyed centrumát, a Kazinczy u., Dob u. és a Wesselényi 
utca közötti szakaszát. A Belváros a világörökségi területek kulturá-
lis, építészeti örökségnek, illetve főként az üresen álló ingatlanok-
ban nyíló romkocsmák nyújtotta szórakoztató funkciójának köszön-
hetően jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezik. A szórakoztató 
funkcióval bíró területeket övező utcák egyre több, a kreatív ipari 
kisvállalkozások irodáinak, műhelyeink adnak otthont. 

 

VÁROS_07 
BEAVATKOZÁS JELLEG 

gazdaságélénkítő beavatkozás 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
helyi gazdaság, kis távolságok városa 

SZEREPLŐK **** 
kezdeményező: szakmai klaszterek, civil 
szervezetek; résztvevők: fővárosi, kerületi 
önkormányzat, kereskedők, helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
klaszterek szervezése 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
együttműködés a használaton kívüli helyi-
ségek tulajdonosaival 

KÖLTSÉG  * 
3-5 millió évente 

HASZNÁLAT *** 
kereskedők, helyi lakos, turisták; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
BKIK/BUM – Budapesti bevásárló és tema-
tikus utcák térképe 
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VÁROSKÉP 1.: FÖLDSZINTI PORTÁLOK, 
HIRDETÉSEK – PORTÁLPROGRAM  
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Együttműködés kialakítása a kiskereskedelmi szereplőkkel és az 
utcai üzlethelyiségek tulajdonosaival; 
– belvárosi együttműködés / főváros + belső kerületek. 

RÖVID LEÍRÁS 

A portálprogram célja az igényes, kiskereskedelem színvonalának 
javulását támogató arculatfejlesztése, mely egyben az egyes utcasza-
kaszok, illetve a városrész arculatát is meghatározhatja, alakítja.  
A projekt központja a kommunikáció, az érintett vállalkozások köré-
ben tanácsadás, a jó gyakorlatok széleskörű népszerűsítése, tanács-
adás.  
A projekt célterülete elsősorban a belvárosi terület: a kirakatok, por-
tálok, reklámkihelyezések gyakorlatának megváltoztatása, egymáshoz 
és a környezethez hangolása. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Vonzó, egységes, a historikus épített környezethez illeszkedő kiske-
reskedelmi arculat; 
+ feléledő hagyományos belvárosi kereskedelmi területek, melyek 
alternatívái lehetnek a nagy kereskedelmi központoknak; 
– konfliktusok lehetnek a nagyszámú résztvevő miatt. 

AJÁNLÁSOK 

– Internet alapú interaktív folyamat-menedzsment kialakítása a részt-
vevők számára: minta a Teréz körúti portálprogram; 
– folyamatos kommunikáció az érintettekkel; 
– egységes, historikus városrészbe illeszkedő városarculat kialakítása. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 
V/04 VÉDETT UTCAKÉP PROGRAM 
V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 

 

PÉLDA  

 

TERÉZ KÖRÚTI PORTÁLPROGRAM 
Az internetes felület többcélú: 
szemléletformáló módon mutat 
rá a jelenlegi állapot ellent-
mondásaira és mutat mintát egy 
lehetséges tervezett állapotra, 
mely vizuálisan jobban illeszkedik 
a historikus belváros értékeihez. 
Az oldalon megtalálhatóak az 
engedélyezéshez szükséges infor-
mációk is. A mintaértékű projekt 
célja, hogy kiterjeszthető legyen a 
Nagykörút többi szakaszára is. 

 

VÁROS_08 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

gazdaságélénkítő beavatkozás 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
helyi gazdaság, kis távolságok városa 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: fővárosi, kerületi önkor-
mányzat; résztvevők: kereskedők, helyi 
lakosok, szakmai klaszterek 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
klaszterek szervezése 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
arculat meghatározása 

KÖLTSÉG  * 
3-5 millió évente 

HASZNÁLAT *** 
kereskedők, helyi lakos, turisták, publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolt helyzet, VII. ker. mintatömb körül 

 



 

508 

VÁROSKÉP 2.: FELÚJÍTÁS ALATTI 
MOLINÓK  
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Fővárosi és kerületi szabályozás; 
– együttműködés művészekkel, kreatív irodákkal. 

RÖVID LEÍRÁS 

Az épületek felújításakor a kivitelezés alatt a járókelők és a kivitelezés 
biztonsága érdekében építési molinókat használnak. A jó közterületi 
rálátással rendelkező, forgalmas pozícióban lévő társasházak ezt a 
lehetőséget gyakran a felújítás finanszírozására használják ki, reklám-
felületként eladva a molinó megjelenését. Az óriási hirdetmények 
azonban nem illeszkednek a történeti, historikus városképhez. 
Javasolt a molinók városképbe illeszkedő kialakítása, mely akár a mö-
göttes épületet ábrázolva, akár művészeti projektként is megjelen-
hetnek ezáltal, egyesítve a korábbi finanszírozási előnyökkel: 
– a molinó felületének historikus városképhez illeszkedő kialakítása / 
a felújítandó épületet ábrázolva vagy művészeti alkotásként; 
– a szponzoráló cég hirdetése helyett csak annak neve jelenjen meg; 
– a művészeti akció pozitív üzenetként, akár szabadtéri kiállítás ré-
szeként jelenhet meg; 
– a molinó anyagának újrahasznosításával a területre jellemző egyedi 
termékek alkothatóak meg / ilyen újrahasznosítás a profilja például a 
Medence Csoport környezettervező műteremnek. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Városképhez illeszkedő megjelenés; 
+ a finanszírozási előny megmarad, ami a felújítások forráshiányos 
pénzügyi környeztében nagyon hangsúlyos lehet; 
+ szemléletformáló, művészeti projektként erősíti a kerület arculatát 
– a szponzorok neve kevésbé hangsúlyosan jelenik meg, mely a felü-
let nehezebb eladhatóságával jár, azonban ezt ellensúlyozhatja az 
akció pozitív társadalmi üzenete. 

AJÁNLÁSOK 

– Fővárosi és kerületi szabályozás, koordináció; 
– városmarketing elemként tudatos alkalmazás; 
– kreatív irodák, művészek bevonása a megvalósításba; 
– utólagos hasznosításban készült termékek árusítása a területen. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/04 VÉDETT UTCAKÉP 
V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 

 

PÉLDA  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-ben a Whitney Museum of American Art használt 
építkezési molinó Yayoi Kusama japán művész tiszteletére. Az 
installáció szponzora a mű alján a sárga sávban olvasható le. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
A mögöttes épületet ábrázoló molinó a U.S. Supreme 
Court 2013-as felújításakor, Cass Gilbert képző-
művész munkájaként 

 
 

 

VÁROS_09 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

felújítás, újrahasznosítás 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
újrahasznosítás, környezetbe illesztés 

SZEREPLŐK **** 
kezdeményező: fővárosi és kerületi ön-
kormányzat; résztvevők: gazdasági szerep-
lők, társasházak, művészek, kreatívok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
együttműködés művészek, társasházak és 
gazdasági szereplők között 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
fővárosi és kerületi szabályozás készítése 

KÖLTSÉG  * 
minimális plusz költséget jelent 

HASZNÁLAT ***** 
turisták, helyi lakosok; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolt helyzet, VII. ker. mintatömb körül 
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ZSEBPARK  
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Használaton kívüli vagy alulhasznosított foghíjtelek; 
– szükséges meghatározott időtartammal szerződést kötni a terület tulajdo-
nosával, vagy ha van rá lehetőség, javasolt a foghíjtelket felvásárolni; 
– a kerületi adópolitika kedvezményekkel tegye vonzóvá a tulajdonosok 
számára az ideiglenes hasznosítást. 

RÖVID LEÍRÁS 

Belső zónában (belvárosban) a beállt területhasználat folytán új zöldfelüle-
tek létesítése általában nem lehetséges, ezért alternatív zöldfelületi elemek, 
közösségi szabadterek létesítése szükséges. 
Növényesítéssel és jó vízáteresztő képességű burkolatokkal kialakított, kis-
méretű park létrehozása a használaton kívüli területeken, foghíjakon a kör-
nyék lakói számára jól használható funkciókat hoznak létre.  
A megjelenő funkciók a pihenőkertektől a játszótérig terjedhetnek.  
A környező társasházak udvarai állandó vagy korlátozott jelleggel összenyit-
hatóak vele - amennyiben vannak ilyenek a szomszédságában. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A korlátozott zöldfelületi lehetőségek kitágítása a magántulajdon szerző-
déses használatával (a telek felvásárlása költséges önkormányzati beruhá-
zás, ezért többnyire elegendő a használati szerződés alkalmazása); 
+ kapcsolat a közterülettel, korlátozott időtartammal publikus terület; 
+ bővülnek a közterülethez kapcsolódó funkcionális lehetőségek; 
+ javul a tömbön belüli mikroklíma, csökken a hőszigethatás; 
+ a szomszédos társasházak udvarai vizuálisan és/vagy funkcionálisan össze-
kapcsolhatóak vele; 
+ a szomszédos ingatlanok használati felértékelődése. 

AJÁNLÁSOK 

– Javasolt az ideiglenes kialakításhoz olyan anyaghasználat választása, mely 
a rövidebb élettartam alatt gazdaságosan használható; 
– kerülni kell az alacsony vízáteresztő képességű burkolatok használatát; 
– növényzet kiválasztásánál szükséges figyelembe venni a szerződésben 
garantált használati időt – így elsősorban az évelők, az ideiglenes szerkeze-
tekre felfutó növények, illetve a ládákban ültetett fásszárúak jelenhetnek 
meg; 
– a kialakításkor javasolt igénybe venni a közösségi tervezés módszereit. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/02 FOGHÍJAK / KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 
T/03 FOGHÍJAK / ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ  
T/04 FOGHÍJAK / ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI KERTEK 
É/D1 FÁK ÜLTETÉSE, É/D2 PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE, É/D3 TALAJSZINTI 
ZÖLDFELÜLETEK, É/D4 ZÖLDFELÜLETEK PLANTÉNERBEN, É/D5 NÖVÉNYFUT-
TATÁS HOMLOKZATRA, É/D6 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

 

PÉLDA  
 

PALEY PARK (NEW YORK)  
- területe: 390 m² 
- közhasználatra megnyitott magánterület 
- célközönség: helyi lakosok 
- zöldfal  
- 6 méter magas vízesés, ami elnyomja a város zaját 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÁROS_10 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

zöldfelületi beavatkozás, ideiglenes használat 

FENNTARTHATÓSÁG **** 

városi klíma javítása, zöldfelület növelése, 
vízvisszatartó képesség javítása 

SZEREPLŐK *** 

önkormányzat, telektulajdonos, társasház  

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 

használati szerződés a terület tulajdonosával 

MEGVALÓSÍTÁS  ***** 

nem engedélyköteles, 6 hónap 

KÖLTSÉG  *** 

amennyiben nem szükséges felvásárolni a 
telket, a költségek alacsonyan tarthatók 

HOZZÁFÉRÉS ***** 

korlátozott időtartammal nyilvános 
 

ELHELYEZKEDÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tömbön belüli elhelyezkedés, foghíjtelken 
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ZÖLD UTCAKÉP: ZÖLDFELÜLETEK AZ 
UTCAI HOMLOKZATON 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Társasházi szándék; 
– hatósági egyeztetés szükséges; 
– támrendszer használata esetén statikai tervezés. 

RÖVID LEÍRÁS 

A historikus belváros zöldfelületben szegény területein a 
zöldfelületek kialakításának lehetőségét a történeti városszerkezet 
kialakult karakterének megőrzése, sűrű beépítése jelentősen 
korlátozza, így az alternatív zöldfelületi megoldások felértékelődnek. 
A szűk utcákban gyakran a közlekedési felületek és a közművek 
kialakítása miatt fásítás nem, vagy csak nagyon költségesen 
lehetséges – ekkor jelenthet alternatívát az utcai homlokzatok 
zöldfelületként történő kialakítása –, mely akár új beépítések 
tervezésekor tudatos homlokzatalakítási eszköz is lehet; 
– támrendszer nélküli futtatásra tapadókorongokkal kapaszkodó 
futónövények alkalmazásával van lehetőség; 
– környezetbe illesztett kialakítású támrendszer segítségével nemcsak 
növényfuttatásra, de a rendszerbe ültetett más növényekkel 
kialakított felületekre is lehetőség nyílik. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Növényfuttatáshoz kisméretű ültetőhelyre van szükség; 
+ támrendszer segítségével teljes magasságban létrehozható zöld fal; 
+ városi klíma javítása, oxigéntermelés, szálló por megkötés; 
+ új beépítéseknél környezetbe illeszthető esztétikus homlokzati 
kialakítás; 
– a támrendszerre ültetett növények karbantartási igénye nagyon 
magas lehet. 

AJÁNLÁSOK 

– Javasolt akár kisebb, portálmagaságú növényfuttatás is; 
– a támrendszer kialakításánál figyelni kell a historikus környezetbe 
illeszkedésre; 
– a kialakításnál gondoskodni kell az öntözés lehetőségeiről. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/04 VÉDETT UTCAKÉP 
V/05 UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 
V/08 VÁROSKÉP 1.: PORTÁLPROGRAM  
É/D5 NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZATRA 
É/D6 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

 

PÉLDA  

      
BERLIN, Kreuzberg /homlokzati zöldfelületek 
növényfuttatás homlokzatra 

 
Koppenhága, Kongens Nytorv, European 
Environmental Agency (EEA), Johanna Rossbach 

 

VÁROS_11 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

szöveg 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
városi klíma javítása, szálló por megkötése 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
kerületi önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
hatósági egyeztetés szükséges 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
támrendszer esetén építési engedély kell 

KÖLTSÉG  ***** 
0-10 millió Ft 

HASZNÁLAT ***** 
helyi lakosok, turisták, publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolt felületek, VII. ker. mintatömb 
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LAKÓUTCA RENDEZÉSE 1.: Átépítés nélkül 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

A megvalósításnak nincs különösebb feltétele, a parkolóhelyek száma 
csak kb. 6-7%-kal csökken. 

RÖVID LEÍRÁS 

A burkolatok felbontása nélkül, kis anyagi ráfordítással, egy- vagy 
kétoldali planténeres fák kihelyezésével kis mértékben javítható a 
lakóutcák élhetősége. A kihelyezett planténereket legfeljebb 16 
méteres távolsággal javasolt kihelyezni. (16 méteres tőtávolság 
biztosításával 3 parkolóhelyet követően szakítható meg a 
parkolósáv.) 
  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Kis anyagi ráfordítás, parkolóhelyek száma csak kis mértékben 
csökken; 
– a planténeres fák kis méretűek, ezért kondicionáló hatásuk nem 
számottevő, fenntartásigényesek; 
– a lakosságot szolgáló parkolóhelyek számának csökkenése. 

AJÁNLÁSOK 

– A planténereket úgy kell kialakítani, a csapadékvíz elvezetést nem 
zavarják és daruzhatóak legyenek, illetve térfogatuk az 1m3-t elérje;  
– a növényállomány kiválasztásánál különösen fontos, hogy várostűrő 
fafajok legyenek alkalmazva;  
–a fenntartásnál kiemelten fontos a rendszeres tápanyagellátás és 
öntözés. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/15 KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK RACIONALIZÁLÁSA 
É/D4 ZÖLDFELÜLETEK PLANTÉNERBEN 
 

 

ELHELYEZKEDÉS  (8-10-15 méteres utcaszélességnél)  

 
 

VÁROS_12 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

közlekedési, zöldfelület fejlesztési, arculati 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
planténeres fák kismértékű kondicionáló 
hatása, kooperatív közlekedés 

SZEREPLŐK *** 
önkormányzatok, helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
lakossági egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
tervezést és engedélyeztetést igényel 

KÖLTSÉG  *** 

20.000 +áfa Ft/fm/oldal 

HASZNÁLAT ***** 
közlekedők, helyi lakosok; publikus 
 

PÉLDA 
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LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2.: Részleges átépítés 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Közműkiváltás a fasortelepítés miatt; 
– parkolóhelyek számának csökkentése, amely a közterület szélessé-
ge és az eredeti parkolási rend függvényében 5-20%-al csökkenhet. 

RÖVID LEÍRÁS 

A járda (és parkolósáv) burkolata felújítása kerül az utcaképhez, épü-
letekhez, a kapcsolódó már megújított közterületekhez igazodva 
(anyaghasználat és formavilág illeszkedése). A megújított burkolatok 
alatt a szükséges közműkiváltást, áthelyezést a tervezett egyoldali 
fasor közműmentes életterének biztosításának figyelembevételével 
kell megvalósítani a beruházás keretein belül. A faegyedek gyökérzó-
nájában, a járdáknál és parkolósávoknál vízáteresztő burkolatok al-
kalmazása a megfelelő vízháztartás érdekében. Fontos szempont az 
egységes fasorok fenntartása, karbantartása, illetve helyreállítása is.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ a szélesebb utcákban lehetőség nyílik természetes termőközegbe 
telepíteni faegyedeket, ezáltal valódi kondicionáló hatás, biológiai 
aktivitás produkálható a közterületeken; 
– parkolóhelyek száma 5-10%-kal csökken; 
– szükséges közműkiváltás, áthelyezés költsége; 
– a lakosságot szolgáló parkolóhelyek számának csökkenése. 

AJÁNLÁSOK 

– A növényállomány kiválasztásánál különösen fontos, hogy várostű-
rő fafajok legyenek alkalmazva; 
– a kis helyigény és az ellenállóképessége miatt jól bevált a fafaj a 
kínai díszkörte (Pyrus calleryana ’Chanticleer’); 
– amennyiben a szűk keresztmetszet miatt csak planténerek telepíté-
se lehetséges, akkor azokat úgy kell kialakítani, hogy daruzhatóak 
legyenek, illetve térfogatuk az 1 m3-t elérje. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/15 KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK RACIONALIZÁLÁSA 
É/D1 FÁK ÜLTETÉSE 

 

ELHELYEZKEDÉS (8-10-15 méteres utcaszélességnél)  

 
 

PÉLDA 

 
A Kis Diófa utca lehetséges kialakítása 
egyoldali fásítással, a parkolósáv átépíté-
sével és a közművek rendezésével 

 

VÁROS_13 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

zöldfelület fejlesztési, arculati 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
teljesértékű fasorok a szélesebb utcákban 

SZEREPLŐK **** 
önkormányzatok, közművek, társasház 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
lakossági, közmű egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
tervezést és engedélyeztetést igényel 

KÖLTSÉG  **** 
60.000-280.000 Ft/fm+áfa 

HASZNÁLAT ***** 
közlekedők, helyi lakosok; publikus 
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LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3.: Teljes 

átépítés 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Közműkiváltás, rekonstrukciók a burkolat felújításával összehangoltan; 
– parkolóhelyek számának csökkentése, amely a közterület szélessé-
ge és az eredeti parkolási rend függvényében igen tág határok között, 
15-65%-al csökkenhet. 

RÖVID LEÍRÁS 

Az utca teljes keresztmetszetében megújítása kerül a burkolat az 
utcaképhez, az épületekhez, a kapcsolódó már megújított közterüle-
tekhez igazodva (anyaghasználat és formavilág illeszkedése).  A meg-
újított burkolatok alatt a vezetékek rekonstrukcióját, cseréjét az érin-
tett közműszolgáltatók saját költségükön elvégzik (amennyiben ez 
nem történt még meg a közelmúltban) a tervezett egy- vagy kétoldali 
oldali fasor közműmentes életterének biztosításának figyelembevéte-
lével. A faegyedek gyökérzónájában, a járdáknál és parkolósávoknál 
vízáteresztő burkolatok alkalmazása a megfelelő vízháztartás érdeké-
ben. A fasorok tőtávolságát maximum 12 méterben javasolt kialakí-
tani, amitől csak indokolt esetben (pl. tűzvédelmi előírások miatt) 
javasolt eltérni. Az egyoldali parkolósáv kialakításával a szélesebb 
utcákban lehetőség nyílik kiemelt gyalogos sáv vagy zöldsáv kialakítá-
sára az átellenes oldalon, padok, kiülők elhelyezése javasolt.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A természetes termőközegbe telepített faegyedek valódi kondicio-
náló hatást, biológiai aktivitást produkálnak; 
+ élettel teli közterület (kiülők, padok); 
– a lakosságot szolgáló parkolóhelyek számának csökkenése; 
– a beszedett parkoló megváltási díj nem parkoló fejlesztést szolgál. 

AJÁNLÁSOK 

– Várostűrő fafajok, környezethez illeszkedő anyaghasználat;  
– a kapcsolódó berendezések (közmű) elhelyezésénél figyelemmel 
kell lenni a historikus homlokzatokra, kapualjakra. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 
V/15 KÖZMŰVEK RACIONALIZÁLÁSA, É/D1 FÁK ÜLTETÉSE 

 
 

ELHELYEZKEDÉS (8-10-15 méteres utcaszélességnél)  

    
 

VÁROS_14 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

közlekedési, zöldfelület fejlesztési, arculati 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
teljes értékű fasor, élhető környezet 

SZEREPLŐK **** 
önkormányzatok, közművek, helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
lakossági, közmű egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
tervezést és engedélyeztetést igényel 

KÖLTSÉG  ***** 
200.000 - 350.000 Ft/fm+áfa 

HASZNÁLAT ***** 
közlekedők, helyi lakosok; publikus 
 

PÉLDA 

 
Budapest Új Főutcája: Petőfi Sándor utca 
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KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK 
RACIONALIZÁLÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Javasolt a lakóutcák teljes átépítése esetén, fák ültetése, zöldfelüle-
tek létrehozása érdekében. 

RÖVID LEÍRÁS 

A közterületek megújítása során az egyik cél a zöldfelületi elemek 
növekedése.  
A fásítást a sűrű közműhelyzet ellehetetlenítheti, így a közterek 
felújítása során a közművezetékek racionális elhelyezése, 
közműalagút kialakítása javasolt. 
Javasolt fővárosi koncepció a rendszer kialakítására: ütemezetten, 
egymáshoz csatlakoztatva érdemes az új rendszert fokozatosan kiépí-
teni. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A közös munkaárokba fektetetés, a minimális védőtávolságok al-
kalmazása, vagy a közműalagutak kialakítása lehetővé teszi az utca 
fásítását, ami a közterület esztétikáját, a város mikroklímáját javítja; 
+ közműalagút esetében a vezetékek meghibásodásakor nem kell 
megbontani az útburkolatot, a vezeték karbantartása, ellenőrzése 
egyszerűbb; 
+ földkábelek elhelyezése az utcaképet javítja, homlokzatok megőrzé-
sét segíti elő; 
– a közműalagút nagy beruházási költségű; 
– az egyik vezeték meghibásodása a közműalagútban nagyobb ve-
szélyt jelent a többi vezetékre, mint a „hagyományos” fektetés ese-
tében jelentene. 

AJÁNLÁSOK 

– Közmű- és elektronikus hírközlési hálózatok bekötővezetékeinek 
létesítésekor figyelemmel kell lenni a homlokzatok, kapualjak építé-
szeti értékeire; 
– a közműbekötéseknél fontos a historikus homlokzatok, kapualjak, 
pincék értékeinek megóvása. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/13 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2.: Részleges átépítés 
V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3.: Teljes átépítés 
É/D1 FÁK ÜLTETÉSE 
 

 

ELHELYEZKEDÉS  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÁROS_15 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

lakóutca megújítása 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
esztétikai, mikroklíma, rekonstrukció 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: önkormányzat; résztve-
vők: közmű- és elektronikus hírközlési 
szolgáltatók 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
közmű- és elektronikus hírközlési szolgál-
tatók 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
kiviteli tervek 

KÖLTSÉG  ***** 
Magas (függ a vezetékek számától, mére-
tétől, anyagától) 

HASZNÁLAT ***** 
lakók, tulajdonosok, bérlők 
 

PÉLDA 

 
Pesterzsébeti közműalagút belső tere 
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TÁVHŐELLÁTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Javasolt az épületgépészeti felújítások során a távhőhálózathoz 
történő csatlakozás előkészítése, hőközpont helybiztosítása, fővárosi 
távhőszolgáltatóval történő egyeztetés; 
– előny a meglévő házközponti fűtés. 

RÖVID LEÍRÁS 

 A távhőszolgáltatás nagyban hozzájárulhat a levegőtisztaság 
megóvásához, a kémények, mint helyi károsanyag kibocsátási pontok 
megszűnnek.  
A közlekedés miatti károsanyag-kibocsátással amúgy is túlterhelt 
belvárosi területek szennyező tényezőit csökkenti. 
A távhőszolgáltató elhelyezkedéből adódóan a megújuló energiák 
használatát jobban tudja alkalmazni, valamint a kibocsájtás lokalizált 
szűrése miatt hatékonyabban tud hozzájárulni a tiszta városi 
levegőminőséghez. 
Távhűtés kialakítása a klímaberendezések alternatívája lehet. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Környezetkímélő fűtés; 
+ távhőhálózaton lévő megújuló energiaforrás részarány eljuthat a 
belvárosba is; 
+ kényelmes és biztonságos; 
+ a kémény tartalékként vagy szellőzésre használható (lokális 
kibocsátás és karbantartás); 
+ távhűtés esetén kültéri egységek nem szükségesek az épület 
hűtéséhez. 
– Közműszolgáltató beruházási szándékától függ a terület ellátásra 
való alkalmassága; 
– gázzal ellátott területeken a párhuzamos infrastruktúrák jelenléte; 
– magas beruházási költség mind a szolgáltató, mind a társasház 
részéről; 
– magas állandó költség rész. 

AJÁNLÁSOK 

– Épületek hőellátó rendszerének gépészeti felülvizsgálata távhővel 
történő elláthatóság szempontjából; 
– távhűtés lehetőségének vizsgálata; 
– a hőközpont, hőcserélők, HMV tároló elhelyezése pince szinten 
javasolható; 
– a távhőellátás kiépítésekor javasolt a közműhálózat racionalizálása 
is egyúttal a lakóutcák fásítása érdekében. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/13 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 2.: Részleges átépítés 
V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3.: Teljes átépítés 
V/14 KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK RACIONALIZÁLÁSA 
G/04 ÉPÜLET TÁVFŰTÉSRE CSATLAKOZTATÁSA / HÁZ, VÁROS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÁROS_16 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

városi energetikai hálózat, 
épületenergetika 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: közműszolgáltató; 
résztvevők: közműszolgáltatók, kerületi 
önkormányzat, lakóközösség 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
lakóközösség, kerületi önkormányzat, 
távhő szolgáltató 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
enegdélyezési és kiviteli tervek, lakossági 
egyeztetések 

KÖLTSÉG  ***** 
magas beruházási költség – mind a 
szolgáltató, mind a társasház részéről, 
meglévő házközpontifűtés átalakítása 
esetén gazdaságosan kialakítható 

HASZNÁLAT ***** 
lakók, tulajdonosok, bérlők 
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS UTCÁN 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Az épülethez közel rendelkezésre áll elégséges tér, amely a 
szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző teherautókkal jól 
megközelíthető. 

RÖVID LEÍRÁS 

Utcák, terek közterületeit felhasználva a környékbeli lakók számára a 
jelenlegi papír és műanyag frakciók mellett egyéb hulladékfajták 
(üveg, fém) szelektált gyűjtését lehetővé tévő tárolóedények 
esztétikusan takart elhelyezése. 
A szerves, komposztálható hulladékok gyűjtése ezen hulladékgyűjtő 
szigetekben nem javasolt a keletkező hulladék mennyisége, illetve a 
társadalom jelenlegi tudatossági szintje miatt.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A kisebb mennyiségben keletkező, ezért épület léptékben 
gazdaságtalan és az áthajtók terének szűkös volta miatt nehezen 
kezelhető üveg és fém hulladékok gyűjtése nagyobb közösséget 
kiszolgálva gazdaságosan megoldható. 
– A „gazdátlan” téren lévő tárolóedények rendeltetésszerű 
használata nagyon sok ember tudatos magatartását igényli; 
– zajhatás, rendetlenség veszélye. 
 

AJÁNLÁSOK 

A tárolók burkolatának terveire építészeti, formatervezői 
ötletpályázatokat javasolt kiírni, amely felületek közösségi 
kommunikációs felületként is hasznosíthatók. A szelektíven gyűjtött 
hulladékokat lerakó lakosság és az elszállítását végző teherautók 
megfelelő megközelítését a környező térburkolat rendezésével meg 
kell oldani. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2. 
V/14 LAKÓUTCA RENDEZÉSE 3.: Teljes átépítés  

 

PÉLDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs belvárosához közel az esztétikai és hulladékszelektálási igényeket egyszerre kielégítő települési hulladékgyűjtő 
szigetek kerültek kialakításra.  

 

 

VÁROS_17 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
fenntarthatóság 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
 

SZEREPLŐK ***** 
Kezdeményező: önkormányzat, 
résztvevők: lakosság, hulladékhasznosító 
cég 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
A rendszer megvalósításához és 
üzemletetéséhez jelentős társadalmi 
tudatosság és sok szektor 
együttműködése szükséges 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
A műszaki megvalósítást társadalmi 
szemléletformálás is kell kísérje 

KÖLTSÉG  ** 
A költségek városi léptékben nem 
jelentősek  

HASZNÁLÓK **** 
Több tömb szomszédsága 
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ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Meglévő átjáróház, együttműködés a társasház lakóközösségével; 
– megfelelő elhelyezkedésű foghíjak; 
– együttműködés a szomszédos lakóépületekkel. 

RÖVID LEÍRÁS 

A belvárosi területek, különösen a történelmi Zsidónegyed hagyomá-
nyos épülettípusa az átjáróház, melynek kialakulásához a földszinti 
üzletek, illetve kézművesipar jelenléte járult hozzá. Az épületek udva-
rainak a közterületbe történő bekapcsolásával a földszintek utcáival 
közel egyenértékű gazdasági kihasználása jött létre. 
A belső területek turisztikai szempontból történő felértékelődése ezt 
a hagyományt élesztheti fel újra, a tömbök belsejének félpublikus, 
korlátozott idejű nyitvatartásával. 
Ezek a területek kifejezetten alkalmasak lehetnek kreatív vállalkozá-
sok, műtermek kialakítására. 
Kialakítása lehetséges átjárható foghíjak felhasználásával, azok közte-
rületté minősítésével, szomszédos tűzfalak megnyitásával. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Elősegíti a földszinti, lakófunkcióra alkalmatlan helyiségek publikus, 
közösségi vagy gazdasági jellegű használatát; 
+ kínálatbővítő turisztikai vagy lakossági funkcióknak, kulturális hasz-
nosításnak adhat teret; 
+ elérhetővé teszi a belső, rejtett épített értékeket, szemléletformáló 
hatású; 
+ alternatív gyalogos közlekedési felületek, motorizált közlekedéstől 
védett pozícióban; 
+ a gazdagabb funkciókínálat felértékelő hatású lehet; 
+ tematikus funkcióválasztással a kerület arculatát erősíti; 
+ helytörténeti jelentőségű épített környezet lesz látogatható ezáltal; 
+ helyi munkahelyek jönnek létre, gazdaságélénkítő hatású; 
– konfliktusokat okozhat a jelenlévő lakófunkcióval. 

AJÁNLÁSOK 

– Megfelelő, konfliktusokat minimalizáló funkciók választása; 
– időben korlátozott nyitvatartás; 
– historikus városi területekhez illeszkedő kialakítás, arculat. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 
V/08 VÁROSKÉP 1.: PORTÁLPROGRAM 
T/02 FOGHÍJAK 1.: KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 

 

PÉLDA  

  BÉCS / Amerlingbeisl 
A Stiftgasse és a Kirchengasse között régi házak, belső udvarok, 
teraszok rejtőznek.  
Az Amerlingbeisl kultúrközpontként is üzemel, a gangos egyemeletes 
ház különböző civil szervezeteknek ad otthont, s az udvaron, a felfutó 
növények árnyékában vendéglátó teraszok vannak. 
Vonzó turisztikai látványosság, a terület identitásának meghatározó 
eleme. 

 

TÖMB_01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

hasznosítás, új funkció, gazdaságélénkítés 

FENNTARTHATÓSÁG ** 
társadalmi és gazdasági fenntarthatóság, 
helyi gazdaság erősítése, kis távolságok 
városa 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: önkormányzat, lakókö-
zösség; résztvevők: gazdasági szereplők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
együttműködési szerződés a társasházzal 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
lakossági egyeztetések, kialakításához 
építési engedély szükséges lehet 

KÖLTSÉG  ***** 
funkciótól függően, 100-250e Ft/m2 

HASZNÁLAT ***** 
kereskedők, helyi lakosok, turisták; publi-
kus, időben korlátozottan publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átjárási lehetőségek, VII. ker. mintatömb 
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FOGHÍJAK 1.: KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK 
A TÖMBBEN 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Használaton kívüli, be nem épített foghíjtelek sűrű városi területen, 
ahol beépítési szándék a közeljövőben nincs; 
– hosszú távú megállapodás kötése a telek tulajdonosával; 
– javasolt a telek tulajdonjogának megszerzése, közterületté alakítása 

RÖVID LEÍRÁS 

A sűrűn beépített historikus városrész utcahálózatának kialakult szé-
lességei, térhálózata nem teszik lehetővé, hogy közterületi rekreációs 
funkciók valósuljanak meg a belső negyedekben, így alternatív lehe-
tőségként jelenik meg a használaton kívüli építési telkek átmeneti 
vagy hosszú távú hasznosítása közterületi funkciókkal. 
A megfelelő hálózati pozícióban lévő telkek tulajdonjogának megszer-
zése esetén közterületté alakítható és a szomszédos épületek tűzfalai 
megnyithatóak lehetnek a telek felé. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Növekszik a zöldfelület, élhetőbb városi tér; 
+ a sűrű belvárosi területek lazítása, térhálózatának gazdagítása; 
+ ellensúlyozza a belvárosi területek kedvezőtlen folyamatait (kiköl-
tözés, elöregedés, city-sedés), vonzó lakónegyeddé teszi azt; 
– a nem jól megválasztott pozícióban lévő közterületté alakított épí-
tési telek konzerválhatja a beépítés elvarratlan helyzeteit. 

AJÁNLÁSOK 

– Fontos, hogy a véglegesen közterületté alakított telek térhatárai 
valódi közterületi térfalként viselkedjenek, tehát például homlokzati 
felületet kaphassanak nyílásokkal, esztétikus, a meglévő környezetbe 
illeszkedő kialakítással;  
– kialakítástól függően a nyitvatartás korlátozása célszerűen a nappali 
órákra javasolt, mind a környező lakófunkciókkal való zavartalan 
együttélés, mind az állagmegóvás miatt; 
– a kapcsolódó telkek hátsó traktusainak átépítésekor az épületek 
tervezett módon tudnak homlokzattal fordulni az új közterület felé; 
– az utcai határon megjelenhet ideiglenes traktus megépítése. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/01 ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK 
T/03 FOGHÍJAK 2. ÁTMENETI HASZN.: JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ 
É/D1 FÁK ÜLTETÉSE, É/D2 PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE, É/D3 TALAJ-
SZINTI ZÖLDFEL., É/D4 ZÖLDFEL. PLANTÉNERBEN, É/D5 NÖVÉNYFUT-
TATÁS HOMLOKZATRA, É/D6 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

 

PÉLDA  

     
PRENZLAUER BERG, HIDDENSEER STRAßE – foghíjon kialakított közterület, szomszédos új beépítések 
A terület a város tulajdonában van, közterületi funkcióként hasznosított foghíjtelek. Nyitvatartása korlátozott, nappali 
órákban. Használói a negyed lakói. Közterülethez közvetlenül kapcsolódik, funkciójában kiegészíti azt. 

 

TÖMB_02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

átmeneti vagy végleges hasznosítás 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
élhető városi tér, zöldfelületek 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: önkormányzat; résztve-
vők: tulajdonosok, helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
együttműködési szerződés kötése a telek 
tulajdonosával vagy a telek megvásárlása, 
lakossági egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
tervezést és engedélyeztetést igényelhet 

KÖLTSÉG  ***** 
kialakítása: 10-15 millió Ft + telek bérleti 
díja, esetleg tulajdonjogának megszerzése 

HASZNÁLAT ***** 
helyi lakosok, turisták; korlátozott időtar-
tammal nyilvános 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köztér lehetőségek, VII. ker. mintatömb 
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FOGHÍJAK 2.: ÁTMENETI HASZNOSÍ-
TÁS – JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Használaton kívüli, be nem épített foghíjtelek sűrű városi területen, 
ahol beépítési szándék a közeljövőben nincs; 
– hosszú távú megállapodás kötése a telek tulajdonosával. 

RÖVID LEÍRÁS 

A sűrűn beépített historikus városrész utcahálózatának kialakult szé-
lességei, térhálózata nem teszi lehetővé, hogy közterületi rekreációs 
funkciók valósuljanak meg a belső negyedekben, így alternatív lehe-
tőségként jelenik meg a használaton kívüli építési telkek átmeneti 
vagy hosszú távú hasznosítása közterületi, rekreációs funkciókkal: 
játszótér több fiatal korosztály számára, szabadtéri fitneszpark létre-
hozása.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A belső területek a fiatal, kisgyermekes családok számára akkor 
jelentenek vonzó lakhatási lehetőséget, ha szabadidős igényeiket 
lakóhelyükhöz közel elégíthetik ki; 
+ a foghíjtelkeken létesülő játszóterek különböző generációk számára 
jelenthetnek aktív közösségi teret, miközben használati módjuk nem 
zavarja, sőt erősíti a negyed lakófunkcióit; 
+ növekszik a zöldfelület, élhetőbb városi tér. 

AJÁNLÁSOK 

– Kisgyermekes családok igényeinek figyelembe vétele mellett külön-
böző generációk számára történő kialakítás; 
– a növényzet, különösen a fák helyének megválasztásakor szükséges 
figyelembe venni, hogy van-e a továbbiakban beépítési szándék; 
– javasolt a megfelelő hálózati pozícióban lévő telkek tulajdonjogának 
megszerzése az önkormányzat számára, így akár ténylegesen is közte-
rületté alakítható és a szomszédos épületek tűzfalai megnyithatóak 
lehetnek a telek felé; 
– a nyitvatartás korlátozása célszerűen a nappali órákra javasolt, 
mind a környező lakófunkciókkal való zavartalan együttélés, mind az 
állagmegóvás miatt. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/02 FOGHÍJAK 1. KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 
É/D1 FÁK ÜLTETÉSE, É/D2 PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE, É/D3 TALAJ-
SZINTI ZÖLDFELÜLETEK, É/D4 ZÖLDFELÜLETEK PLANTÉNERBEN, É/D5 
NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZATRA, É/D6 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁM-
RENDSZERRE 

 

PÉLDA  

     
PRENZLAUER BERG, DUNCKERSTRAßE – foghíjtelken kialakított közhasználat, játszótér 
A terület a város tulajdonában van, közterületi funkcióként hasznosított foghíjtelek. Nyitvatartása korlátozott, nappali 
órákban. Használói a negyed lakói. Közterülethez közvetlenül kapcsolódik, funkciójában kiegészíti azt. 

 

TÖMB_03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

átmeneti hasznosítás 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
élhető városi tér, zöldfelületek 

SZEREPLŐK **** 
kezdeményező: önkormányzat; résztve-
vők: tulajdonosok, helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
együttműködési szerződés kötése a telek 
tulajdonosával, lakossági egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
tervezést és engedélyeztetést igényelhet 

KÖLTSÉG  *** 
kialakítása: 10-15 millió Ft + telek bérleti 
díja, esetleg tulajdonjogának megszerzése 

HASZNÁLAT **** 
helyi lakosok, turisták; korlátozott időtar-
tammal nyilvános 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téri lehetőségek, VII. ker. mintatömb 
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PÉLDA  

    MAGDOLNA UTCAI KÖZÖSSÉGI KERT 
A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete 
2013-ban döntött arról, hogy közösségi kerteket hoz 
létre az önszerveződő közösségek támogatására. Két 
önkormányzati tulajdonú telket jelöltek ki díjmentes 
használatra, melyeken – a megfelelő feltételek meg-
teremtésével – városi kertészkedésre alkalmas, 24 db, 
3-5m2 parcellát hoztak létre. A tervek között szerepel 
a szomszédos tűzfalak lefestése, illetve a talaj rende-
zése murvával, füvesítéssel. 

 

FOGHÍJAK 3.: ÁTMENETI HASZNOSÍ-
TÁS – KÖZÖSSÉGI KERTEK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Használaton kívüli, be nem épített foghíjtelek sűrű városi területen, 
ahol beépítési szándék a közeljövőben nincs; 
– megfelelő talajminőség helyben vagy utólag kialakítva / például – 
magaságyással, hozott termőtalajjal; 
– megfelelő benapozású telek. 

RÖVID LEÍRÁS 

Használaton kívüli foghíjtelken – a későbbi beépítésig, átmeneti jel-
leggel – kertek kialakítása városi mezőgazdaság céljából.  A terület 
gazdagítja a belváros szegényes zöldhálózatát, szűkös térkapcsolatait, 
valamint funkciójával rendben tartja, mintegy „ellenőrzi" az egyéb-
ként gyakran elhanyagolt üres telkeket. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Oktatás, szemléletformálás – felnőtteknek és iskolásoknak egyaránt; 
+ rekreáció, szabadidő aktív eltöltése, közösségépítés, tematikus ren-
dezvények – erősítik a környéken lakók kötődését a területhez; 
+ fenntartása kis költségigényű, a közösség munkájaként történik; 
– a motiváció elmaradása a kert elhanyagoltságához vezet; 
– nem megfelelő helyben lévő talaj esetén hozni kell másik talajt, ami 
nemcsak plusz költséget jelent, hanem környezeti terhelést is okoz. 

AJÁNLÁSOK 

– Fontos a megfelelő talajelőkészítés: a város bolygatott talaj, elbon-
tott házhely telke sokszor nem alkalmas növénytermesztésre, nem-
csak a humuszréteg hiánya miatt, de az esetleges szennyeződések 
miatt sem;  
– az átmeneti hasznosítási jelleg miatt a teljes talajcsere helyett java-
solt inkább magaságyások kialakítása, megfelelő minőségű talajjal 
való megtöltéssel, mely amellett, hogy kevesebb földmunkát és 
megmozgatott talajmennyiséget igényel, a művelést is könnyebbé 
teszi az aktív mezőgazdasági munkától elszokott városlakók számára; 
– a kert fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú, hogy a 
leendő használók minél inkább a közvetlen közelben lakók közül ke-
rüljenek ki –a motiváció kialakításához és fenntartásához már a kez-
detektől fogva szükséges a közösségi események szervezése –, mely 
közösségi tervezéssel kezdődhet a kert kialakításának elkészítéséhez; 
– fásszárú növények ültetése csak abban az esetben ajánlott, ha azok 
nem kerülnek leendő építési helyre; 
– a nyitvatartás korlátozása célszerűen a nappali órákra javasolt. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/D4 ZÖLDFELÜLETEK PLANTÉNERBEN,  
É/D6 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

TÖMB_04 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

átmeneti hasznosítás, városi mezőgazda-
ság, közösségi használat 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
élhető városi tér, zöldfelületek, közösség 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: önkormányzat; résztve-
vők: tulajdonosok, helyi lakosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
együttműködési szerződés kötése a telek 
tulajdonosával, lakossági egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
engedélyezést, tervezést nem igényel, 
a talaj megfelelő előkészítését igen 

KÖLTSÉG  ** 
5 millió forint 

HASZNÁLAT *** 
helyi lakosok; időben korlátozott nyitva-
tartás 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téri lehetőségek, VII. ker. mintatömb 
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ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖS-
SÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZINTEN + 
UDVAR, FOGHÍJTELEK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Kihasználatlan helyiségek kreatív műteremként történő hasznosítá-
sa, kedvezményes bérletként vagy szolgáltatásokért cserébe történő 
használata; 
– együttműködési megállapodás a kerületben, illetve a közelben mű-
ködő civil szervezetekkel, vállalkozásokkal. 

RÖVID LEÍRÁS 

A program a hasznosítatlan épületek, foghíjtelkek és üres helyiségek 
hasznosításával a kreatív gazdaság (IT, design, kézműves) szereplői-
nek megtelepedését és sikeres működését kívánja elősegíteni.  
Célja, hogy a belső kerületi kulturális tematika Budapest márkafej-
lesztésében és marketingkommunikációjában is kellő hangsúlyt kap-
jon.  
Ez a találkozásra alkalmas, interakciókban gazdag belvárosi környezet 
vonzó a fiatalok számára, aki vállalkozásaikat lehetőleg lakóhelyük 
közelében, könnyen megközelíthető belvárosi helyszínen képzelik el. 
A hazai start-up cégek közül jó néhány a belvárosi kerületekben mű-
ködik, a beavatkozás célja, hogy a terület számukra is vonzó legyen. 
Együttműködve a különböző szervezetekkel (pl. Design Terminal) a 
kulturális és kreatív vállalkozásokkal, erősíteni kell a belvárosi klaszte-
rek kialakulását, megerősödését, az új vállalkozásoknak helyt biztosí-
tó inkubátorházak, közösségi irodák kialakítását.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Használaton kívüli helyiségek hasznosítása; 
+ felértékelő hatás; 
– konfliktusok lehetnek a használók és a helyi lakosok között. 

AJÁNLÁSOK 

– Javasolt a széles körű meghirdetés, kerületi, de akár fővárosi prog-
ramként; 
– közösségi tervezés technikáinak alkalmazása a kialakítás során; 
– folyamatos kommunikáció és események szervezése; 
– pályázati források felkutatása, anyagok elkészítése. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/01 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: ÁLLANDÓ ELEMEK 
V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 
V/03 INFORMÁCIÓS PORTÁL 
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 

 

PÉLDA  

      
BERLIN, Prenzlauer Berg, Pappelallee – közösségi iroda a megnyitott 
udvaron, korlátozott időtartammal nyilvános 

 
Technika 1 – co-working műhely, Hello Wood 
Budapest, Vendel utca 3. 

 

TÖMB_05 
BEAVATKOZÁS JELLEGE  

közösségi aktivitás, szemléletformálás 

FENNTARTHATÓSÁG **  
társadalmi fenntarthatósági szempontok 

SZEREPLŐK ***  
kezdeményező: önkormányzat, civil szer-
vezetek, kreatív műhelyek; résztvevők: 
helyi lakosság 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ****  
együttműködési szerződés a használaton 
kívüli földszinti helyiségek tulajdonosaival 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***  
nem igényel építési engedélyt 

KÖLTSÉG  **  
pályázati forrásokból 

HASZNÁLAT ***  
civil szervezetek, közösségek, helyi lako-
sok; korlátozott időtartammal nyilvános 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téri lehetőségek, VII. ker. mintatömb 
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ÖSSZENYITOTT UDVAROK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Szomszédos telkek udvari légtereinek kapcsolódási lehetősége; 
– vagy szomszédos üres telek; 
– együttműködés a szomszédos tulajdonosok között; 
– együttműködés az önkormányzattal: a helyi építési szabályzatban is 
megjelenhet ez az eszköz, tisztázva az így változó paramétereket, 
megnyitási lehetőségeket. 

RÖVID LEÍRÁS 

A történeti belváros beépítései gazdag morfológiai változatosságot 
mutatnak, így megtalálhatóak köztük az oldalhatáron felnyíló udvaros 
beépítések különböző formái is. A légterükben összekapcsolódó ud-
varok használati összenyitásával közösen használható külső terek 
jöhetnek létre a szomszédos lakóközösségek együttműködésével. 
A közösen használt udvarok nemcsak használhatóbb területet jelen-
tenek, de a határoló homlokzatokat is újrapozícionálják: az értéktele-
nebb udvari lakások így felértékelődhetnek, megfelelő telekalakítás 
esetén a zárt tűzfalak nyílásokat, teljes értékű homlokzatot kaphat-
nak. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Közösen használható, nagyobb egybefüggő külső tér; 
+ megosztható költségek a megújítás kivitelezésekor; 
+ ingatlanfelértékelő hatás a használhatóbb tér miatt; 
+ a nagyobb légtérben fák is ültethetőek lehetnek; 
+ az eddig telekhatáron lévő tűzfalak, telekalakítás esetén homlokza-
tosíthatóak; 
– a közös használat miatt konfliktusok lehetségesek a lakóközösségek 
között, ezért ezek szabályait előre tisztázni szükséges. 

AJÁNLÁSOK 

– A használat és a költségek kérdéseit szükséges előre meghatározni; 
– együtt működési szerződés a szomszédos ingatlanok között; 
– a megújítás tervezésének közös alakítása; 
– időben korlátozható átjárás. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/01 ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK 
T/02 FOGHÍJAK 1.: KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 
T/03 FOGHÍJAK 2.: ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTEREK 
T/07 TŰZFALAK MEGNYITÁSA 

 

PÉLDA  

     
BERLIN, Prenzlauer Berg, Pappelallee/ Gneiststraße – Nagyméretű szomszédos foghíj bevonásával, szomszédos telkek 
vizuális összenyitásával kialakított városi park. A határoló épületeket felértékeli a parkra megnyitott homlokzatuk: utó-
lagos erkélyekkel és a tűzfalak homlokzatosításával teljes értékű térfalakat alakítottak ki. A határoló épületek saját ud-
varai légterükkel és időben korlátozott használattal kapcsolódnak a parkhoz. 

 

TÖMB_06 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

élhetőbb külső tér 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
nagyobb zöldfelület, élhetőbb tér 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: szomszédos tulajdonosok; 
résztvevők: önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
együttműködési megállapodás szükséges 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
telekalakítás lehetséges 

KÖLTSÉG  * 
kialakítástól függő 

HASZNÁLAT *** 
szomszédos lakóközösségek; időben kor-
látozható használat 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téri lehetőségek, VII. ker. mintatömb 
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TŰZFALAK MEGNYITÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Megfelelő pozícióban lévő tűzfal; 
– a megnyitással az ingatlan felértékelődése olyan mértékű, mely gaz-
daságossá teszi a plusz költségeket. 

RÖVID LEÍRÁS 

A belvárosi historikus területek sajátos morfológiai elemei a tűzfalak, 
melyen homlokzati nyílások a jelenlegi jogszabályok szerint többnyire 
nem nyithatóak: az építési telkek közötti telekhatáron álló tűzfalak 
megnyitása a tűzvédelmi szabályok miatt nem lehetséges. Ezek a felü-
letek azonban sokszor értékes belső szabad terekre nyílnak, gyakran jó 
tájolás felé, így a mögöttük lévő fényszegény udvari lakások benapo-
zását, használati értékét megnyitásuk nagyon felértékelhetné. 
A tűzfalak megnyithatóak lehetnek abban az esetben, ha a szomszédos 
telkek státusza ettől különböző: 
– ha szomszédos foghíj közterület céljára megvásárlásra kerül, és azon 
közterületet, beépítésre nem szánt területet alakítanak ki – ez akár 
keskenyebb, csak gyalogosok által használható terület is lehet; 
– ha a két szomszédos épület telke összevonásra kerül és a rajta álló 
épületek a megfelelő tűztávolságot egymástól biztosítani tudják, vagy 
a tűzbiztonság műszakilag megoldható; 
– ha a szomszédos telek foghíjtelek és telekösszevonás után az épület 
tűzfalai már az így kialakított saját telekre néznek. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A megnyitott tűzfal mögötti funkció nagymértékű felértékelődése; 
+ a területre jellemző tűzfalas karakter megőrzése mellett nagymér-
tékű használati értéknövekedés; 
– a telekalakítások, ingatlanvásárlások nagyon költségessé teszik; 
– a telekösszevonás miatt sérül a városszerkezet karaktere. 

AJÁNLÁSOK 

– Fontos, hogy a véglegesen közterületté alakított telek térhatárai va-
lódi közterületi térfalként viselkedjenek, tehát például homlokzati fe-
lületet kaphassanak nyílásokkal, esztétikus, a meglévő környezetbe il-
leszkedő kialakítással, színvonalas kortárs építészeti kialakítással; 
– a kapcsolódó telkek hátsó traktusainak átépítésekor az épületek ter-
vezett módon tudnak homlokzattal fordulni az új közterület felé. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/01 ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK 
T/02 FOGHÍJAK 1.: KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 
T/05 ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZ. 

 

PÉLDA  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
MAVERICK CITY LODGE Hostel, Budapest Kazinczy utca / A felújított 
épület telkét összevonták a szomszédos foghíjtelekkel, ilyen módon 
nemcsak a belső udvar közterület felé való megnyitása jöhetett létre, de 
a korábbi tűzfal is homlokzati nyílásokat kaphatott. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
BERLIN, Prenzlauer Berg, Pappelallee /  Gneist-
straße. Nagyméretű szomszédos foghíj bevo-
násával kialakított városi park határán a tűzfa-
lakat homlokzatokká alakították. 

 

TÖMB_07 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

értéknövelő, új funkció 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
élhetőbb környezet, lakófunkció 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: önkormányzat, tulajdono-
sok; résztvevők: társasházak 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
együttműködés önkormányzattal, illetve 
szomszédos telkek tulajdonosaival  

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
telekalakítás vagy szabályozás megváltoz-
tatása 

KÖLTSÉG  ***** 
homlokzat kialakítása + telekalakítás 

HASZNÁLAT ** 
az ingatlan tulajdonosai; privát 

 

ELHELYEZKEDÉS 

 
Téri lehetőségek, VII. ker. mintatömb 
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TŰZFALAK / KÖZTERÜLETRŐL IS 
LÁTSZÓ FALAK FESTÉSE, ZÖLDÍTÉSE 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Közterületről látszó tűzfal; 
– az érintett ingatlanokkal együttműködés, megegyezés; 
– önkormányzati szándék, pályázati források. 

RÖVID LEÍRÁS 

A belvárosi historikus területek sajátos morfológiai elemei a tűzfalak, 
melyen homlokzati nyílások csak ritkán nyithatóak a jelenlegi szabá-
lyok szerint.  
A turisztikai látványosságnak is számító dekorációk nemcsak a kerület 
új arculatának kialakításában segítenek, hanem a rosszabb állapotban 
lévő épületek rehabilitációjában is. A tűzfalak felületét a dekorálás 
előtt szükséges felújítani, esetleg szigetelni, hőszigetelés, vakolás és 
mélyalapozás is előzze meg a munkálatokat.  
A közterületről látszó tűzfal felületi alakítása növényzettel is lehetsé-
ges, támrendszeren vagy felfuttatva egyaránt. A megfelelő tájolású 
falak napelemek elhelyezésére is alkalmasak lehetnek. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Az utcaképben a tűzfalak attrakcióként jelennek meg; 
+ a területre jellemző tűzfalas karakter megőrzése mellett nagymér-
tékű használati értéknövekedés; 
+ a festett épület tűzfala felújításra, szigetelésre kerül; 
+ szemléletformáló festmények készülhetnek; 
+ lehetőség művészeti projektek megvalósulására; 
+ turistalátványosságként is működnek; 
- a színek és minták kialakítása a környezettől elütő lehet. 

AJÁNLÁSOK 

– Festés előtt a tűzfal hőszigetelése, felületkezelése készüljön el; 
– a festmény témáját, színeit szükséges összehangolni a historikus 
városképpel, előzetes látványtervekkel, utcaképekkel ellenőrizve azt; 
– művészeti pályázatok, művészek bevonása. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/02 FOGHÍJAK 1.: KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 
T/03 FOGHÍJAK 2.: ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTEREK  
T/04 FOGHÍJAK 3.: ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI KERTEK 
T/05 ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS / KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZ. 

 

PÉLDA  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, Erzsébetváros, Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 
udvara – az intézmény udvara a szomszédos épület bontásával jött létre, az erre néző 
nagyméretű tűzfal festésével a térérzet tágasabb lett, a kép témájaként megjelenő 
épületmetszet pedig szemléletformáló hatású lehet, a historikus épületek értékeire 
hívja fel a figyelmet. A városrészben hagyománnyá vált a tűzfalak művészeti projekt 
keretében történő kifestése, közel húsz ilyen alkotás készült el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koppenhága / IMEA projects 
tűzfal támrendszerre futtatott 
növényzettel és napelemek 
elhelyezésével. 

TÖMB_08 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

felújítás, állagmegóvás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
megújult épületek, zöldfelületek, megúju-
ló energia 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: civil szervezet, önkormány-
zat; résztvevők: társasházak, művészek 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
együttműködés az önkormányzat, civilek 
és a társasházak között 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
a látványtervek településképi egyeztetése 
szükséges 

KÖLTSÉG  ***** 
20 e Ft/m2 

HASZNÁLAT ***** 
helyi lakosok, turisták; publikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 
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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK: 
BELVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Napelemes rendszerek esetében tetőszerkezet megfelelő statikai 
állapota, megfelelő dőlésszög és tájolás, városképi konfliktus elkerü-
lése; 
– szomszédos épületek közös beruházásaként; 
– együttműködési szándék a szomszédos épületek között szükséges. 

RÖVID LEÍRÁS 

A megújuló energiaforrások hasznosítása az épületek energiaellátá-
sában Budapesten jelenleg kihasználatlan. A villamosenergia-igények 
egy részének fedezésére napelemek elhelyezése javasolható laposte-
tő és D-DNY-i tájolású, kis hajlásszögű tető esetében. 
A historikus városi területeken a történetileg kialakult beépítések 
nem mindig kedveznek a megfelelő tájolású elhelyezéshez – a töm-
bön belül, szomszédos épületek együttműködésével a tájolásból, 
épület magasságok különbségéből és a statikai problémákból eredő 
hátrányok kiküszöbölhetőek. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ CO2-kibocsátás csökkenés az energia végfelhasználásban; 
+ üzemeltetési ktg. csökkenése; 
+ szomszédos épületek a beruházás költségein megosztoznak; 
– városképi konfliktus veszélye; 
– a közös lakossági beruházás mind a megvalósításkor, mind az üze-
meltetés idején konfliktushelyzetet hordoz magában; 
– a teljes szükséges energiaigény nem fedezhető vele, mellette ki kell 
építeni a fűtési rendszert.  

AJÁNLÁSOK 

– Együttműködések kialakítása a tömbön belüli épületek között   
napelemek, napkollektorok elhelyezésére;  
– városképi szempontok figyelembevételével, közterületről nem lát-
ható módón történő elhelyezés; 
– tetőszerkezet statikai vizsgálata és megfelelő tájolás, fényviszonyok; 
– a napelemes tetőcserép az eredeti tetőidomot nem torzítja, több-
let-terhelést nem jelent alacsony tömege miatt. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

G/10 NAPKOLLEKTOROS HMV TERMELÉS / HÁZ 
G/11 NAPELEMES ÁRAMTERMELÉS / HÁZ  

 

PÉLDA  

  

Vígszínház, 30 kW napelemes rendszer  
 

 

TÖMB_09 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

épületenergetika 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
klímavédelem 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasházak, résztvevők: 
önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
szomszédos társasházak 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
statikai és városképi vizsgálatok, energia-
potenciál-térkép készítése 

KÖLTSÉG  ***** 
560 ezer HUF / kW 

HASZNÁLAT ***** 
lakók, tulajdonosok, bérlők; privát 
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CSAPADÉKVÍZ TÁROZÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Az épület, belső udvar alkalmassága a tározó elhelyezésére. 

RÖVID LEÍRÁS 

A tetőről lefolyó csapadékvizek a pincében, a padlástéren vagy a 
belső udvarban elhelyezett, előre gyártott, vagy egyedi kivitelezésű 
tározókban való összegyűjtése, ideiglenes tározása és akár felhaszná-
lása több előnnyel is jár. 
Az összegyűjtött, és a csatornahálózatba késleltetett módon 
bevezetett csapadék csökkenti a heves esőzések során a csatornák 
kiöntésének kockázatát. A víz  az épület gépészeti átalakítása után a 
WC öblítésre, a folyosók takarítására, vagy öntözésre is felhasz-
nálható. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Csökkenthető a csatornahálózat kiöntésének kockázata; 
+ az épület gépészeti átalakítása után akár WC-öblítésre vagy 
takarításra is felhasználható a tározott víz; 
– A tetővíz felhasználásához a gépészeti átalakítás költséges. 

AJÁNLÁSOK 

– A tározó előtt célszerű egy szűrő beépítése a nagyobb 
szennyeződések (pl. falevelek) leválasztására;  
– épületek felújításával összehangoltan célszerű elvégezni, de 
amennyiben csak a csapadékvíz késleltetett bevezetése a cél, úgy 
egyéb gépészeti felújítástól függetlenül is elvégezhető. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

G/12 ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN BELÜL / HÁZ 
G/13 ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN KÍVÜL / HÁZ 

 

ELHELYEZKEDÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pincében történő kialakítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Épületen kívül, belső udvarban történő kialakítás 

 

 
 

TÖMB_10 
BEAVATKOZÁS JELLEGE    

gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma, fenntarthatóság, 
korszerűsítés 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: lakóközösség;  
résztvevők: tulajdonosok, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
Önkormányzatok és tulajdonosok 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
Tervezést igényel. 

KÖLTSÉG  ***** 
függ a tározó térfogatától és a szükséges 
átalakítások mértékétől 

HASZNÁLAT ***** 
Lakók, tulajdonosok, bérlők; privát 
 

PÉLDA 
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SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS TELKEN 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Az épületek által határolt tömbön belül lehessen nagyobb felületet 
kialakítani, ahol a szelektív hulladékgyűjtő edények a lakóközösség 
egyéb igényeit nem sértve elhelyezhetők. 

RÖVID LEÍRÁS 

A tömbön belül, több épület igényeit kielégítő szelektív 
hulladékgyűjtő sziget alakítható ki. A jelenleg megoldott papír és 
műanyag hulladék mellett üveg, fém és megfelelő edények esetén 
komposztálható szerves hulladék gyűjtése is megoldható. 
A hulladékgyűjtő sziget elhelyezése során gondoskodni kell arról, 
hogy a gyűjtött hulladékok elszállítását végző cég munkagépei 
időszakosan be tudjanak jutni a tömb belső udvarára, és a kialakított 
kertészeti/térburkolati elemek károsítása nélkül a szelektíven gyűjtött 
hulladékok elszállítását megoldhassák. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A tömb lakóira korlátozott hozzáférés miatt a szelektíven gyűjthető 
hulladékfajták minden szekciója gyűjthető. 
- A  belső udvarok szűkössége miatt zárt beépítésű,  intenzíven beépí-
tett területeken nem lehetséges a beruházás megvalósítása. 

AJÁNLÁSOK 

Amennyiben komposztálható hulladékok gyűjtése is történik, a 
lerakható hulladékokról külön információs anyagokkal kell tájékoz-
tatni a lakosságot. A szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítását 
végző teherautók megfelelő megközelítését a környező térburkolat 
rendezésével meg kell oldani. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/01 ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK 
T/06 ÖSSZENYITOTT UDVAROK 
V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2. 

 

PÉLDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koppenhága belvárosi részén a történeti városszövet fellazításaként egyes tömbökben az építési telkek belső részén 
lévő épületeket elbontották. A létrejövő hátsó telkeket tömbösítették. A jelentős méretű belső kertekben az ott 
képződő zöld hulladék, és a lakásokban képződő különböző frakciójú hulladék gyűjtésére hulladék-udvarokat hoztak 
létre. A komposztálható szerves hulladékot légmentesen záródó tartályokban gyűjtik. 
     

 

 
 
 

 

TÖMB_11 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
fenntarthatóság 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
Minden szelektálható frakció szelektált 
gyűjtése megoldott. 

SZEREPLŐK *** 
Kezdeményező: lakóközösség, résztvevők: 
szállítást végző cég 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
Alapvetően a lakóközösség kontrollálni 
tudja a megfelelő használatot. 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
A műszaki megvalósítást társadalmi 
szemléletformálás is kell kísérje. 

KÖLTSÉG  *** 
Meglévő belső tömb esetén tömb 
léptékben közepes költségekkel 
megvalósíthatók. 

HASZNÁLÓK *** 
Egy tömb lakóközössége. 
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HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

A tulajdonosok közös szándéka, hozzáértő közös képviselő, értékfel-
ismerés, felújításokra kiírt támogatások, ösztönzések, (közterü-
letfoglalási díjak mérséklése). 

RÖVID LEÍRÁS 

Az épületek homlokzata érték. Az egyediség megőrzése és helyreállí-
tása nem csak az ingatlan értékét növeli, hanem a szűkebb környeze-
tét, az utcát és a városképet is javítja, vonzóbb és jobban élhető kör-
nyezetet teremt. A gazdagon díszített, tartós anyagokból készült lakó-
házak, az akkori építés és kézművesség magas színvonalát tükrözik. 
Diagnosztikai vizsgálatokkal megállapíthatóak az egyes épületdíszek 
eredeti színei, anyagai: kerámia, terrakotta, stukkó lusztró, stb., mely 
épületdíszek pótlandóak, amennyiben sérültek, vagy hiányoznak. 
 A gazdag ornamentikával rendelkező historizáló és szecessziós 
homlokzatok esetében a szokványos homlokzati hőszige-telő 
megoldások nem javasolhatóak. A vastag tégla- és kőfalak hőtá-roló 
tömege nagy, ennek köszönhetően nagy a hőcsillapítása is.  
A klimatizálás nélküli épületek nyáron kevesebb energiát emésztenek 
fel, mint a klímát igénylő hőszigeteltek, melyeknek kisebb a hőkapaci-
tása és a hőcsillapítása. A kültéri klímaegységek látványa különösen 
zavaró és kerülendő a díszített épületek esetében, ezért is inkább a 
nagy hőkapacitás megtartása javasolt.  

 Egy-egy rész helyreállítása: csak a nagy egész felújítási terve alap-
ján lehetséges (bérleményenkénti homlokzat felújítás nem engedé-
lyezhető). A homlokzatot egyszerre kell átfesteni, szakaszokban nem 
lehetséges. 

  Egyes elemek pl. kőkeretezések tisztítása egységesen az egész 
épületre elvégezhető. 

 Teljes homlokzat felújítása jelentős anyagi forrást igényel. 
Az épület külső oldali nyílászárói és a homlokzati tartófal, vagyis a 
teljes homlokzat, az osztatlan közös tulajdon része, e fölött nem 
rendelkezhet egy-egy tulajdonos saját ízlése szerint. Közös érdek az 
egységes, rendezett homlokzati összkép. A védelemben részesülő 
épületek esetében a színezés és a felületképzés megváltoztatása 
engedélyköteles. 
ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Nagyobb érték: lakás/ház, élhetőbb utca, környezet (turisztikai vonzerő); 
+ rekonstruált homlokzat műszakilag megbízható, hosszútávon tartós megoldás; 
+ a rendszeres karbantartás segíti az előnyök megőrizését.  

AJÁNLÁSOK 

 A felújítási szándék megfogalmazása után javasolt olyan építésszel 
konzultálni, aki jártas a régi épületek felújításában, a problémákat, a 
megvalósítás jogi, gazdasági és engedélyezési kereteit feltérképezi; a 
részterületek munkáját koordinálja (épület-kutató, statikus, 
épületszigetelési mérnök, színtervező, restaurátor);  
Célszerű a társasháznak előre felkészülni, ütemezett felújítási 
vezértervet készíttetni, amely tartalmazza a homlokzatszínezést, 
nyílászárok színét, épületdíszek anyagát. A vezérterv rész-megoldások 
esetén is alkalmazható. A színkártyák szerint megadott színek a 
társasház SZMSZ-ébe is bevehetőek, így a társasház számára 
kötelezővé tehető (pl. a nyílászárók egységes színezése). 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/A03 SZÍNEK - FELÜLETEK, É/A02, SZE/05-06 NYÍLÁSZÁRÓK 
 

ÉPÜLET_A01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
értékmegőrzés és növelés 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
társasházi  

ELŐKÉSZÍTÉS **** 
engedélyköteles 

KÖLTSÉG  **** 
3.000 – 15.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS  * 
minimális, állandó 

 

PÉLDA 

Részleges felújítások negatív példája 

  
A kerámiadísz a meglévő mintájára pótlandó

  
Harmonikus összkép (Veres Pálné u., Bakáts tér) 
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NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

A nyílászáró a homlokzat elválaszthatatlan része, azzal együtt keze-
lendő. A külső oldali nyílászáró megjelenése osztatlan közös tulaj-
don, a változtatáshoz mindig a társasház beleegyezése szükséges. 
Az eredeti fából készült díszített tokosztók megtartandók. A vékony, 
4-5 cm vastag fakeretek látványának megtartásához, a legnagyobb 
bevilágítottság biztosításához szükséges az ablakok kétrétegű 
(befelé–befelé nyíló, kapcsolt gerébtokos) kialakítása. A nyílások 
osztásrendje, az ablakok és ajtók keretezésének stílusmeghatározó, 
építészeti megfogalmazása szintén megőrzendő. 

RÖVID LEÍRÁS 

Tévhit, hogy egy eredeti, rendszerint fa kéthéjú nyílászáró nem 
feleltethető meg a mai energetikai követelményeknek: 

 kis beavatkozásokkal: passzítással, zárjavítással nagymértékben 
javulhat a légzáró- és zajcsökkentő képesség; a páraháztartáshoz 
szükséges légcsere filtrációval (az ütközőknél beszívódó levegő által) 
is biztosítható; 

 a hőszigetelő képesség egyszerű üvegcserével – keménybevo-
natos low-e síküvegezéssel – szabványos értékűre (Uw ≤ 1,6 W/m2K) 
növelhető;  

 4 és 6 mm vastag (keménybevonatos low-e) síküvegezéssel 
a hangszigetelő képesség is nagymértékben növekszik. 
Teljes körű felújítás: zománcréteg leszedésével és a 100%-os lenolaj 
alapú újrafestéssel tartós lesz a védelem;  
Az árnyékolásról (és a hőszigetelésről) a spaletták, a szárnyak közti 
árnyékolók, vagy a redőnyök gondoskodnak. E szerkezetek javítása, 
pótlása, cseréje sem képzelhető el a nyílászáró szerkezeti 
egységének szem előtt tartása nélkül. Fontos, hogy a redőnyök 
színűkben is harmonizáljanak a nyílászárókkal. 
Eredetitől eltérő (pl. műanyag) nyílászárók beépítése még 
egységesen sem ajánlott.  Az eredetinél vaskosabb, a káva ál-tal 
nem takart új tok csökkenti az üvegezés mértékét, ezért nem 
ajánlott, az idegen elem rontja a homlokzat összképét. 
A meglévő ablakok belső szárnyába hőszigetelő üveg beépítése csak 
páramérleg-számítás mellett és az eredeti szellőzési rendszer, 
kürtőhatás megtartásával ajánlható. Külső szárnyba csak újragyár-
tott szárnyak esetén lehetséges kittfalc utánzatú kialakítással, azo-
nos profilméretekkel, ha eredetileg nincsenek alosztások. Külső 
üvegszorító lécek alkalmazása tilos.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Az eredeti faablakok felújításával értéknövekedés; 
+ jobb lakóklíma; 
+ műszakilag megbízható, hosszú életű megoldás, újabb 100 évre nyílászáró. 

AJÁNLÁSOK 

 Javasolt felújításokban is járatos építésszel konzultálni, aki tisztázza 
a jogi/engedélyeztetési feltételeket, független szakértő-ként az 
egyes felújítási változatokat összeveti az épület (lakások) üzletek 
szellőzési rendszerével is. Célszerű a társasháznak egy ütemezett 
felújítási vezértervet készíttetni, ami kitér a nyílászárók egységes 
megoldására is. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

SZE/05,06 NYÍLÁSZÁRÓK; SZE/07 TERMÉSZETES SZELLŐZÉS, 
É/A01 HOM-LOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA, É/A03 SZÍNEK – FELÜLETEK 
ÖSSZEHANGOLÁSA 

 

ÉPÜLET_A02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
értékmegőrzés és növelés, energiahatékonyság, 
belső közérzetjavítás, zajcsökkentés 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház  
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
egyéni igény, társasházi egyetértés, hatósági 
engedély 

ELŐKÉSZÍTÉS *** 
legalább bejelentés, többnyire engedélyköteles 

KÖLTSÉG  ** 
5.000 – 40.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS * 
minimális, leginkább figyelmet igényel 

 

PÉLDA 

   
Nyíláskeretezések egysége 

 
Nyílásosztás harmóniája 
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SZÍNEK - FELÜLETEK ÖSSZEHANGOLÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

A homlokzat osztatlan közös tulajdon, így a színezéshez is a társasház 
közgyűlési határozata szükséges.  

RÖVID LEÍRÁS 

Stílusmeghatározó az épületdíszítések és az eredeti anyag-használat. 
A tagozatok formai kialakítása, arány-rendszere nem változtatható 
meg önkényesen.  Bizonyos részletek kiképzése csak eredeti 
anyaghasználattal oldható meg. 
A homlokzat értékét az anyagszerűsége, felülete, színe és ezen 
alkotórészek együttes minősége határozza meg. Egyes elemeit nem 
elég önmagukban, hanem az összképet (a léptéket, a harmóniát, az 
utcaképi illeszkedést stb.) szem előtt tartva kell kezelni. Az azonos 
felületek helyreállítása csak egyszerre történhet. 

 Külön elvégezhetőek pl. a kőtisztítások, külön a festett felületek 
újrafestése, a nyílászárók eredetivel azonos színű történő festése, a 
hiányzó épületdíszek pótlása. Az állványzat egy jelentős tétel, ezért 
általában a homlokzatok felújítása egy időben történjen. 

 Teljes homlokzat: a lakóközösség önerejéből vagy önkor-
mányzati, állami pályázat, visszatérítendő kölcsönök segítségével. 
Nem lehet egy-egy lakás felújítása során, vagy egy földszinti üzlet 
létesítésekor a hozzá tartozó homlokzatot külön lefesteni, színezni. 
Érdemes a homlokzat teljes színezését azo-nos építési anyagból, 
azonos időjárási körülmények között elvégez-tetni. A nem vakolt, 
hanem tégla és kő felületeket tilos lefesteni. A hiányzó terrakotta, 
kerámia, kő, stukkó lusztró és egyéb díszítő-elemeket javasolt azonos 
anyagból pótolni. Az eltérő anyagból történő pótlás azonnal 
szembetűnő és zavaró. 
 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Eredetivel egyező szín- és anyaghasználattal történő felújítással 
nagyobb érték: lakás/ház, élhetőbb utca, környezet (turisztikai vonzerő); 
+ környezetkultúra; 
+ tartós, nem sérülékeny homlokzatmegoldás; 
+ lélegző, páraáteresztő (párafék nélküli) határoló fal. 
 

AJÁNLÁSOK 

 Javasolt építész vagy színtervező bevonása. Egyszerű fal-kutatással az 
eredeti falszín meghatározható, azonban a szakszerű 
helyreállításához történeti épületdíszítő-, festő szakember közremű-
ködése is ajánlott. A kiugró tagozat általában kőhatást keltő, paszte-
les homokszínű volt, az alapszínnél mindig világosabb. A neorene-
szánszra inkább a sötétebb terrakotta, a neobarokk épületekre a 
mályvás alapfalszín a jellemző. A homlokzat mustársárga és vörös ár-
nyalataihoz is természetes színezéket használtak. Az ablakok eredeti 
színei (1914-ig) jellemzően: barna, mustársárga, világoszöld és fehér.  
Az ütemezett felújítási vezérterv kitér a meglévő, látható épü-
letszerkezetek felületkezelési, színezési javaslataira, így egy javítási 
szándék esetén megkövetelhető a közös szándék követése.  
 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/A01 HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA,  
É/A02 NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA,  
SZE/05-06 NYÍLÁSZÁRÓK/ABLAKOK, AJTÓK  

 

ÉPÜLET_A03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
értékmegőrzés és növelés 

SZEREPLŐK ** 
kezdeményező/résztvevő: társasház, 
lakástulajdonosok  

EGYÜTTMŰKÖDÉS ** 
egyéni igény, társasházi egyetértés, 
műemlék, védelem alatt álló épületek/vé-
dett területek épületeinél hatósági 
engedély 

ELŐKÉSZÍTÉS * 
védett területeken, védett épületeken, mű-
emlékeknél csak engedéllyel végezhető 

KÖLTSÉG  ** 
2.000 – 10.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS * 
minimális, leginkább figyelmet igényel 

 

PÉLDA 

Historizáló, kőerkélyes homlokzat 

 
Budapesti Operettszínház mintaszerű 
színezése 
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

       Éjszakai átszellőztetés + zöldesítés             Udvari pince és közlekedő átszellőztetése        Hűtés az udvaron át, gravitációs szellőzés 

 

SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Sűrű beépítésű, többszintes, körülépített udvaros illetve U alaprajzú, 
kedvezőtlen udvarméretű és légtérarányú lakóépület esetén;  
- szűk, levegőtlen belső udvaros házban az egészségesebb 
lakókörülmények, a jobb életminőségű lakások miatt van jelentősége.  

RÖVID LEÍRÁS 

  A természetes hűtés legegyszerűbb megoldása az éjszakai 
átszellőztetés. Az egészség, a minél több friss levegő és a lehűlés 
érdekében lényeges az udvari zöldfelület növelése, amely párolog-
tatással, a talajból történő víz felszívással a falakat is szárítja. 

    A dohos pincék természetes szellőztetése – a már meglévő 
pincei szellőzőnyílásokon, ablakokon keresztül és a belső udvar felől 
telepítendő angolaknákon át – gravitációs működésű.  Az akna a 
terepszint alatti terek szellőzőfelületének megnövelésével a nedves-
séget a falazattól távol tartja. Lényeges a meglévő lichthofok, légud-
varok szerepe a kapcsolódó helyiségek közvetlen, gravitációs szellő-
zésében. Javasolt a lépcsőház, a közlekedő átszellőztetése az É-i 
nyílások fenti és a D-i ablakok lenti megnyitásával. 

     A hűtés a nyitott kapun át az udvar gravitációs átszel-
lőzésével történik. A pince hűsítő, a homlokzat felületét lehűtő 
helyiségként, a padlás  hő-védő puffer zónaként funkcionál (a meg-
lévő szerkezeti adottságok, hőtároló kapacitások kiaknázásával).  
ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Gazdaságos (csekély anyagi ráfordítással); 
+ egyszerű, környezetbarát, egészséges környezetet eredményez; 
+ régi, bevált módszer alkalmazása; 
- odafigyelést, törődést igényel.   

AJÁNLÁSOK 

- Közösség bevonásával; 
- szemléletmódváltással, klímatudatos közösségek szervezésével;  

- természetes szellőzés szempontjából előnyös külön nyári és téli 
közösségi terek kialakítása (pincei hűsölő + padlástéri melegedő) 
- az átszellőztethetőség érdekében a pince használati módja, a zárt 
terek, a lefalazások mértéke átgondolást igényelnek. 
 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/D01-07 ZÖLDFELÜLETEK,  
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS 
 

ÉPÜLET_B01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / természetes szellőzés 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
környezettudatosság, energiatakarékosság  

SZEREPLŐK **** 
kezdeményező: társasház  
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
egyéni igény, társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
 

KÖLTSÉG  *  
30.000 – 500.000 Ft/épület 

KARBANTARTÁS ** 
folyamatos 
 

PÉLDA 

 

 
 
 
 
 
 
Még több zöld a friss levegőért (Palotanegyed) 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megújult nyitott, átszellőző belső udvar (Szlovénia) 

 

http://ingatlanwiki.com/cikk/helyis%C3%A9g
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PÉLDA   

Udvari kültéri klímaegységet rejtő áttört elemek              Meglévő klíma perforált takaróelemmel      Kültéri egység nélküli klíma belsőudvarban 

 
 

SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Örökségvédelmi, értékmegőrzési szempontból zavaró kültéri klíma-
egység megjelenésének, elrejtésének építészeti megoldásai.   

RÖVID LEÍRÁS 

   A megfelelő hőtároló tömegű, éjszaka átszellőztetett, árnyékolt,  
redőnyös/spalettás/textilrolós ablakú lakásban/épületben nincs szük-
ség klímára. Ehelyett ajánlott a növényültetés, befuttatott tűzfal-
homlokzat, mivel a zöld párologtatással hűti a levegőt, a környezetét. 

    Homlokzaton megjelenő kültéri klímaegység elkerülésére a 
berendezés jól szellőztethető pincébe, tárolóba, padlástérbe telepít-
hető. (Légkondicionáló helyett a takarékosabb ventilátor is ajánlha-
tó.) A már meglévő kültéri klímák esztétikai megjelenése, elrejtése  
érdekében az udvaron áttört elemekkel, az  udvari emeleti szinteken 
a nyílástengelyben elhelyezett design, perforált burkolattal takarva 
javasolt kialakítani. 

    A történeti épületeknél az értékvédelem, az egységes  
homlokzati megjelenés miatt a felújítás során javasolt a kültéri egysé-
gek megszüntetése, melyek lehetséges alternatívája a belsőudvari 
kültéri egység nélküli klíma.  
ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Műemlék épület esetében, védett városképi területen a telepítés 
engedélyköteles, 
+ helyi rendelet szigoríthatja a klíma  kültéri egységére vonatkozó elő-
írásokat; 
+ társasházi megállapodás szükséges a kültéri egységek udvari, hom-
lokzati elhelyezéséhez; 
+ a lakóház alulhasznosított tereiben a kondenzátor elhelyezhető; 
- a kültéri egységet lichthofba nem lehet telepíteni; 
- az elhelyezéshez nem, csak a légkondicionáló kivezetéséhez kell 
engedély.  

AJÁNLÁSOK 

- Az esztétikai megjelenés gondos tervezést, kreativitást igényel   
- a nem harsány, környezetbe illő takaróelemek perforált anyagból 
(fa, fém) ajánlatosak; 
- a társasházi közösség bevonásával, beleegyezési szándékával.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

SZG/07 GÉPI HŰTÉS KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL, É/D01-07, É/E02, É/E08, 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend., 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 

ÉPÜLET_B02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / mesterséges szellőzés 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
meglévő átalakítása, korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház  
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
egyéni igény, társasházi megegyezés 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
engedély nélkül /kivéve műemlék épületnél 

KÖLTSÉG  ** 
10.000 – 100.000 Ft/lakás  

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

Homlokzaton megjelenő kültéri klímaegység 
lehetséges alternatívái  
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 

1. Szellőztethető pincében 
2. Padlástérben 
3. Udvaron /rejtve/ 
4. Homlokzaton nem, vagy takarva /meglévőnél/ 

5. Beltérben /esztétikus szellőzőnyílással/ 
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

  Zárt tér tükrök által kap fényt; Bevilágító aknában tükörmodul ;      Napkövető, tengelyen lévő tükrök;    Tetőn  elhelyezett  fix  és  mozgó tükrök 

  

BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Minél több természetes fény bevezetése a sűrű beépítésű, zártud-
varos(kedvezőtlen udvarméretű és légtérarányú), többnyire F+3 
szintes lakóépületek helyiségeibe; 
- szűk, sötét belső udvaros házban a lakók egészségét és közérzetét 
javító beavatkozás: a benapozás növelése.   

RÖVID LEÍRÁS 

Természetes bevilágítás javítása fényvisszaverő felületekkel, tükrök-
kel, irányított napfénnyel. 

 A természetes fénnyel kevésbé ellátott helyiségekben a megfele-
lően elhelyezett tükör vizuálisan növeli a térérzetet és általa világo-
sabbá válhat a sötét lépcsőfeljáró, az ablaktalan belső tér.  A zárt 
terekbe a napfényt tükrök, fénykürtő segítségével lehet bevinni. 

   1. A bevilágító aknában elhelyezett, tükör (Heliobus) modul 
forgatásával a természetes napfényt be lehet csalogatni az alagsorba, 
ezáltal a sötét alagsorból egy élhetőbb teret lehet varázsolni. 
Padláson át fénycsatornával lehet a zárt térbe bevezetni a fényt.  
2. Napkövető, tengelyen elhelyezett tükör a napot a bevilágítandó 
hely felé képes irányítani (pl. SunFlowert).  

    1. Udvari tükör box, tároló = fénnyel árasztja el az udvart, 
visszatükrözi a látványt és vizuálisan növeli a teret. 
2. A tetőn elhelyezett tükörrendszer, amely egy fix és egy mozgó 
(HELIOSTAT), a nap mozgását követő tükörből áll, amely levetíti és az 
udvarba irányítja a napfényt.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Természetes fény kedvező hatása (az egészségre és a közérzetre);  
+ napfény által jobb lesz a lakókörnyezet, terek fénnyel telítődnek;  
+ több fény, kevesebb áram, több zöld növény; 
+ már létezik költséghatékony heliosztátot (a megfelelő otthoni fel-
használásra pl. a SunFlowert). 

AJÁNLÁSOK 

- Szoláris építészeti eszközzel;  
- csak egyedi, nagyon körültekintő tervezéssel, klímatudatos szemlé-
lettel, közösségi egyeztetéssel lehetséges. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/F04 PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEM – TÁROLÓ 

 

ÉPÜLET_C01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / természetes fény / tükrökkel 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
környezettudatosság, energiatakarékosság 
egészség és közérzetjavítás 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház  
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
 

KÖLTSÉG  ***  
100.000 – 300.000 Ft/egység 

KARBANTARTÁS *  
nem igényel; illetve időszakos 
 

PÉLDA 

Fény becsalogató, tükörfelületű tároló       Fénykürtő 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
Egyedi tervezésű, napmozgást kísérő tükörrendszer 
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PÉLDA    

Fénykút - világítóudvar inspiráció           Télikert építészeti kialakítási példái               Kortárs napterek az udvarban            Üvegház a tetőtérben        

       

BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Minél több természetes fény bevezetése a sűrű beépítésű, zártudva-
ros (kedvezőtlen udvarméretű és légtérarányú), többnyire F+3 szin-
tes lakóépületek helyiségeibe; 
- szűk, sötét belső udvaros házban a lakók egészségét és közérzetét 
javító beavatkozás: a benapozás növelése; 
- a természetes fény a téralakítás fontos eszköze, a fenntartható épü-
letek hangsúlyos eleme.  

RÖVID LEÍRÁS 

 A  bejutó napfény növelésére a sötét, kevésbé bevilágított terekben 
célszerű a világos falfestés. 

    A benapozás javítható  az üvegfelület növelésével. A pince-
helyiségek természetes bevilágítását és szellőztetését bevilágító ak-
nával, a szuterénekben (az udvar lesüllyesztésével) a padlóig lemélyí-
tett nyílászárók kiépítésével lehet fokozni. 

   Fontos szempont lehet a kedvező tájolású üvegfelületek 
szoláris nyereség érdekében történő kialakítása. Példaként a déli tá-
jolású padlásterek egy részét ésszerű üvegházzá változtatni, mivel az 
üvegezett naptér, a külső és a belső tér között csökkentve a hővesz-
teséget puffer zónát alkot. Az udvari, jó tájolású homlokzat talált he-
lyein, tűzfalszakaszain kortárs építészeti eszközzel megfogalmazott 
(megfelelően árnyékolt) télikert, napcsapda is megjelenhet, amely 
nem csak a környezettel való harmonikus viszonyra, hanem a lakás 
hőháztartási korrekciójára is törekszik.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Természetes fény kedvező hatása (az egészségre és a közérzetre);  
+ napfény által jobb lesz a lakókörnyezet, terek fénnyel telítődnek; 
- angolaknánál a földszinten kisebb lesz a járófelület, ezért szűk 
udvarokban nem ajánlott;  
- nyári túlmelegedés veszélye, kiszellőztetett, a legfelső szintet árnyé-
koló padlástér elvesztése; 
- télikertnél a tartósságra, részletképzésre ügyelni kell; kissé költséges. 

AJÁNLÁSOK 

- Csak építésszel együttműködő tervezéssel, klímatudatos szemlélet-
tel, közösségi egyeztetéssel lehetséges; 
- megvizsgálandó, hogy a többlet hasznos alapterület kialakításának 
lehet-e szabályozási akadálya (pl. alapító okirat módosítása). 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/F03 PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK –  ERKÉLY, É/E05, É/E08, SZE/01 

ÉPÜLET_C02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / természetes fény 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
környezettudatosság, energiatakarékosság 
egészség és közérzetjavítás  

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház  
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
egyéni igény, társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
bejelentés vagy engedélyköteles 

KÖLTSÉG  *** 
50.000 – 200.000 Ft/lakás 

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

Üvegezett naptér a padlástérben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
Napcsapda az udvari szárnyban 
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PÉLDA    

      Zöldvegetációs napvédelem       Homlokzati növényfátyol                             Mozgatható árnyékoló                            Napelemes  árnyékoló 

       
 

BEVILÁGÍTÁS / ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Árnyékolás: a déli tájolású, udvari homlokzaton, a hőterhelés csök-
kentésére, a megfelelő mikroklíma javára;  
- árnyékoló, mozgatható szerkezet nem zárja le a gangot, lakások át-
szellőzése változatlanul megmarad. 

RÖVID LEÍRÁS 

  Nyári napvédelem zöld vegetációval, zöldárnyékolóval. A legegy-
szerűbb eszköz a déli homlokzat előtti lombhullató fásítás, illetve a 
vadszőlőfátyol telepítése, amely nyáron árnyékol, télen azonban át-
engedi a fényt.   

   Udvari homlokzaton többnyire a függőfolyosó elé szerelt ár-
nyékoló szerkezet használatos. A gangon, átmeneti téren a homlokzat 
védelme, külső árnyékoló alkalmazása (a belátás, intimitás) miatt is 
javasolt. Csökkenti a lakások felmelegedését, valamint teresedést és 
lépcsőházat is kijelölhet. 

   A  fényszűrő hatású árnyékoló többnyire  áttört felületű, 
perforált anyagból készülhet. Jellemző a növényfelületek, termé-
szetes anyagok, illetve a fix vagy mozgatható, csúsztatható szerkeze-
tek alkalmazása. Ajánlott a transzparens, napelemes árnyékoló, mely 
átereszti a fény egy részét egyúttal még áramot is termel.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A növényárnyékoló párologtat, ezáltal hűt; 
+ a déli oldali árnyékolás csökkenti az energiafelhasználást, 
+ jó közérzet, védelem a fény és hőség ellen; 
- a növény telepítése függ a pincei, udvar alatti szerkezetektől.  

AJÁNLÁSOK 

- A teljes épület megjelenésére hatással lévő, egységesen kezelendő 
beavatkozás; 
- körültekintő tervezéssel, klímatudatos szemlélettel; 
- participációs tervezési folyamattal, közösségi egyeztetéssel. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/D01 FÁK ÜLTETÉSE  
É/D02 PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE 
É/D05 NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZATRA 
É/D06 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE  
É/D07 BALKONLÁDÁK 
É/E04 KÖZLEKEDŐTÉR/HASZNOSÍTÁS 
É/F01 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEM - NAPELEM HELYEI 

ÉPÜLET_C03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / árnyékolás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
környezettudatosság, energiatakarékosság 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház  
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
egyéni igény, társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
bejelentés vagy engedélyköteles 

KÖLTSÉG  *** 
3.000 – 25.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

Déli tájolású gang-átmeneti tér árnyékolása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
Zöldárnyékoló 
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FÁK ÜLTETÉSE 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Talajkapcsolat (nincs alápincézve az udvar); 
- viszonylag tágas udvar. 

RÖVID LEÍRÁS 

Fák ültetése lehetséges zöldfelületbe, vagy fa veremráccsal  burko-
latba. 
Szinte minden tágasabb udvarban érdemes meggondolni a faültetés 
lehetőségét, hiszen jelentősen javítja a környezet minőségét.  
Fontos azonban, hogy kizárólag a teljes lakóközösség egybehangzó 
akarata mellett lehetséges, ugyanis egy nagyobb lombkoronát nevelő 
fa az alsó lakások természetes megvilágítását a vegetációs időszakban 
korlátozza. 
 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Vegetációs időszakban árnyékol, téli hónapokban beengedi a fényt; 
+ a lakásokba való átlátást csökkenti; 
+ udvari visszhangosság csökkentése; 
+ szálló por megkötés; 
+ oxigéntermelés; 
+ városi ökoszisztéma gazdagítása; 
-  + fenntartási igények (metszés, lombseprés, stb., ami egyben kö-
zösségépítő is lehet). 

AJÁNLÁSOK 

Az egyedi helyzetnek és az udvar arányainak függvényében különbö-
ző habitusú fák ültetése javasolt. 
A választott fafajjal szembeni követelmény, hogy a városi környezeti 
viszonyokat jól tűrje, laza lombkoronát neveljen. Pozitívum, ha a vá-
lasztott faj őshonos.  
 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/C03    BEVILÁGÍTÁS/ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK 
É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA/TÖBB LEVEGŐ   
É/E03 FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS, É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS 
É/F02 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KÖZÖSSÉGI  
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZG/11-12 ESŐVÍZGYŰJTÉS 

 

PÉLDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fa burkolatba ültetve                  Zöldfelületben álló fák                    Alacsonyabb bokorfák tágas udvaron  
 

 

ÉPÜLET_D01 
BEAVATKOZÁS 
JELLEGE 

    

tájépítészeti / növénytelepítés 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma javítása, árnyékolás, élőhely 

SZEREPLŐK ***** 
társasház, tervezők, kivitelezők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
teljes lakóközösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
jó, ha van tervezés, de nem feltétel 

KÖLTSÉG  ** 
30.000 – 120.000 Ft/db  

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 

 
A beavatkozás az udvart és az udvar 
légterét érintheti. 
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PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Gyakorlatilag csak a lakóközösség szándéka a feltétel; 
- amennyiben pincefödémre kerül, statikai vizsgálatok szükségesek. 

RÖVID LEÍRÁS 

Ültető dézsába telepített fák elhelyezése azokban az udvarokban 
ajánlott, ahol nem lehetséges talajszinti növényültetés (pl. az udvar 
alápincézett, nincs mód a burkolat felbontására, stb). Az udvar mére-
tétől és a beavatkozásra szánt pénz mennyiségétől függően külön-
böző méretű planténerekbe, különböző méretű fák vagy bokorfák 
ültethetők. 
Fák ültetésére minimum 0,5 m³ méretű ültető dézsa ajánlott, de az 
ideális méret 1 m³-nél kezdődik. A dézsába ültetett növények folya-
matos víz és tápanyag utánpótlást igényelnek. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Udvari visszhangosság csökkentése; 
+ szálló por megkötés; 
+ oxigéntermelés; 
+ városi ökoszisztéma gazdagítása; 
- + fenntartást igényel (metszés, lombseprés, öntözés, tápanyag 
utánpótlás stb., ami egyben közösségépítő). 

AJÁNLÁSOK 

Kifejezetten a dézsás ültetést hosszútávon elviselő, szép, festői habi-
tusú fajták ültetése javasolt. Pozitívum, ha a választott faj őshonos.  
Amennyiben az udvarra több dézsa kerül, szerencsés, ha azok egyfor-
mák, vagy egy termékcsalásból valók. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/C03    BEVILÁGÍTÁS/ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK 
É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA/TÖBB LEVEGŐ   
É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS, É/E03 FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS 
É/F02 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KÖZÖSSÉGI  
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZG/11-12 ESŐVÍZGYŰJTÉS  

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteres megjelenésű dézsák     Ültető dézsa és pad    Visszafogott megjelenésű planténerek – ritmus, mennyiség 

 

ÉPÜLET_D02 
BEAVATKOZÁS 
JELLEGE 

    

tájépítészeti / növénytelepítés 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma javítása, árnyékolás, élőhely 

SZEREPLŐK ** 
társasház, tervezők, kivitelezők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
teljes lakóközösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
jó ha van tervezés, de nem feltétel 

KÖLTSÉG  ** 
80.000 – 250.000 Ft/db 

KARBANTARTÁS *** 
folyamatos 
 

PÉLDA 

 

 
A beavatkozás az udvart és az udvar alsó 
részének légterét érintheti. 
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TALAJSZINTI ZÖLDFELÜLETEK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Csak társasházi szándék kell a kialakításához. 
 

RÖVID LEÍRÁS 

Talajszinti zöldfelületek kialakítása szinte minden belső udvarban 
lehetséges.  
Zöldfelület kialakítható talajkapcsolattal (burkolatlan területeken, 
vagy burkolat felbontásával) és kialakíthatók burkolt felületeken, 
kiemelt ágyásokkal. Ebben az esetben a pangó vizek elvezetéséről 
gondoskodni kell, és a nyári hónapokban az öntözésre nagyobb gon-
dot kell fordítani. 
A fennmaradó burkolatok vízelvezetésére ügyelni kell. Lehet, hogy 
annak rendszerében módosítás szükséges. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Vízmegtartás, páraháztartás javítása; 
+ nyáron az udvar kevésbé melegszik fel, éjszaka a párolgással hűt; 
+ szálló por megkötése; 
+ oxigéntermelés; 
+ városi ökoszisztéma gazdagítása; 
+ udvari visszhangosság csökkentése;  
- + fenntartást igényel (metszés, lombseprés, öntözés, tápanyag 
utánpótlás stb., ami egyben közösségépítő). 
 

AJÁNLÁSOK 

Egységes igény az alkalmazott növényekkel szemben: 
- Erőteljes növekedés; 
- árnyéktűrés; 
- városi környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képesség. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS 
É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA/TÖBB LEVEGŐ   
É/E03 FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS 
É/F02 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KÖZÖSSÉGI  
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZG/11-12 ESŐVÍZGYŰJTÉS 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 

             
Az egyedi adottságoktól függően váltakozik a burkolt és zöldfelületek aránya, de erőteljes, domináns elem a zöldfelület. 

 

ÉPÜLET_D03 
BEAVATKOZÁS 
JELLEGE 

    

tájépítészeti / növénytelepítés 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma javítása, élőhely 

SZEREPLŐK ***** 
társasház, tervezők, kivitelezők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
teljes lakóközösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
tervezés szükséges 

KÖLTSÉG  *** 
4 000 – 20 000 Ft/m² 

KARBANTARTÁS **** 
folyamatos 
 

PÉLDA 

 

 
A beavatkozás az udvart érintheti. 
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ZÖLDFELÜLETEK PLANTÉNERBEN 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Csak társasházi szándék kell a kialakításához; 
- amennyiben pincefödémre kerül, és nagyméretű, vagy több darab, 
statikai vizsgálatok válhatnak szükségessé. 

RÖVID LEÍRÁS 

Ültető dézsába telepített növények elhelyezése azokban az udvarok-
ban ajánlott, ahol nem lehetséges talajszinti növényültetés, (pl. az 
udvar alápincézett, nincs mód/pénz a burkolat felbontására, stb.) 
vagy ahol ez esztétikai megfontoláson alapuló koncepció.   
Az udvar méretétől és a beavatkozásra szánt pénz mennyiségétől 
függően különböző méretű planténerekbe, különböző méretű növé-
nyek ültethetők. 
Kisebb cserjék vagy évelők, akár 40 cm átmérőjű cserepekbe is kiül-
tethetők, de nagyobb lombtömeget nevelő cserjéket érdemes 0,4-0,8 
m³ méretű dézsába ültetni. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a dézsába ültetett növények folyamatos 
víz és tápanyag utánpótlást igényelnek. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Udvari visszhangosság csökkentése; 
+ szálló por megkötés; 
+ oxigéntermelés; 
+ városi ökoszisztéma gazdagítása; 
+ magas esztétikai érték kis befektetett energiával; 
- + fenntartási igények (metszés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb). 

AJÁNLÁSOK 

Kifejezetten a dézsás ültetést hosszútávon elviselő erőteljes növé-
nyek ültetése javasolt. 
Amennyiben az udvarra több dézsa kerül, szerencsés, ha azok egyfor-
mák. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS 
É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA/TÖBB LEVEGŐ   
É/E03 FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS 
É/F02 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KÖZÖSSÉGI  
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZG/11-12 ESŐVÍZGYŰJTÉS 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maguk a növénytartó edények és a növények is díszítenek. Fontos az egységes megjelenés és az elhelyezés ritmusa. 

 

ÉPÜLET_D04 
BEAVATKOZÁS 
JELLEGE 

    

tájépítészeti / növénytelepítés 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma javítása, élőhely 

SZEREPLŐK ***** 
társasház, tervezők, kivitelezők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
teljes lakóközösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
jó ha van tervezés, de nem feltétel 

KÖLTSÉG  ** 
25.000 – 140.000 Ft/db 

KARBANTARTÁS *** 
folyamatos 
 

PÉLDA 

 

 
A beavatkozás az udvart és az udvar alsó 
részének légterét érintheti. 
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NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZATRA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Belső udvarokban csak társasházi szándék kell a kialakításához; 
- utcafronton településképi engedélyezési eljárás, járdán, járdában 
elhelyezés esetében engedélyezéshez kötött. 
 

RÖVID LEÍRÁS 

Tűzfalakat, valamint a belső és a külső homlokzatokat futónövények-
kel zöld fallá lehet varázsolni.  
Támrendszer nélküli futtatásra tapadókorongokkal kapaszkodó futó-
növények alkalmazásával van lehetőség. 
Tévhit, hogy a tapadókorongokkal kapaszkodó futónövények kárt 
tesznek a homlokzatban, és rengeteg pozitív mikroklíma javító hatás-
sal bír akár egy kisebb területen kialakított vertikális zöldfelület is. 
Kisméretű ültető hely elég a megvalósításhoz, ezért burkolt udvaro-
kon, de akár külső homlokzatoknál (erkélyről, vagy balkonládából) is 
könnyedén kivitelezhető.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Fal árnyékolás (nyári hónapokban jelentős hőszigetelés); 
+ udvari visszhangosság csökkentése; 
+ szálló por megkötés; 
+ oxigéntermelés; 
+ városi ökoszisztéma gazdagítása; 
- + fenntartási igények (metszés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb). 

AJÁNLÁSOK 

Kifejezetten tapadókorongokkal kapaszkodó növények ültetése 
javasolt. (Egyes növények léggyökerekkel is kapaszkodnak, amelyek 
képesek a vakolatba mélyebben behatolni, így azt eltávolításukkor 
megbonthatják. Ezek alkalmazását érdemes kerülni.) 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA/TÖBB LEVEGŐ 
É/C03   BEVILÁGÍTÁS/ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK 
É/E03 FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS 
SZE/02  TŰZFALAK FELÚJÍTÁSA  
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZG/11-12 ESŐVÍZGYŰJTÉS 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadszőlővel befutott tűzfalak őszi színeződése; Burkolatból kihagyott ültető hely; Befuttatott belsőudvari homlokzat 
 

ÉPÜLET_D05 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
tájépítészeti / növénytelepítés 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma javítása, árnyékolás, élőhely 

SZEREPLŐK *** 
társasház 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
teljes közösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
lakóközösség megegyezése 

KÖLTSÉG  * 
5 000 – 10 000 Ft/db elültetett tő 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

PÉLDA 

 

 
A beavatkozás a belső-, és a külső 
homlokzatokat, valamint a szomszédos 
tűzfalakat érintheti. 
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NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Tartószerkezeti vizsgálat és tervezés szükséges a kialakításához; 
- amennyiben a szomszéd ház falára szerelt a támrendszer, meg kell 
állapodni a társasházzal; 
- utcai főhomlokzatra értékvédelmi szempontok alapján támrendszer 
építése nem ajánlott. 

RÖVID LEÍRÁS 

Ha valamilyen okból a homlokzatra közvetlenül nem szeretnénk 
növényt felfuttatni, támrendszerre futtatott növényekkel is kialakít-
hatóak zöld falak. Ebben az esetben kacsokkal kapaszkodó, vagy te-
keredve felkúszó növényeket kell alkalmazni. 
A zöldesített falfelület kiterjedését a támrendszer határozza meg, a 
növényzet könnyebben kordában tartható.  
Támrendszerek a falaktól függetlenül, önállóan is építhetők térhatá-
roló, takaró elemként. 
A növények telepítéséhez kisméretű ültető hely is elég, ezért burkolt 
udvarokon, de akár külső homlokzatoknál, üzletek portáljánál is meg-
valósítható (javasolt dézsában). 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Fal árnyékolás (nyári hónapokban jelentős hőszigetelés); 
+ udvari visszhangosság csökkentése; 
+ szálló por megkötés; 
+ oxigéntermelés; 
+ városi ökoszisztéma gazdagítása; 
- + fenntartási igények (metszés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb.); 
- nagyobb átgondoltságot igénylő, költségesebb megoldás. 

AJÁNLÁSOK 

Kifejezetten kacsokkal és tekeredve kapaszkodó növények ültetése 
javasolt. (A tapadókorongokkal kúszó növények átterjednének a fa-
lakra, így a támrendszer értelmét veszítené.) 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA/TÖBB LEVEGŐ 
É/C03   BEVILÁGÍTÁS/ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK 
É/E03 FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS 
SZE/02  TŰZFALAK FELÚJÍTÁSA  
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZG/11-12 ESŐVÍZGYŰJTÉS 
 

 

PÉLDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Különböző kialakítású támrendszerek                                                    Térhatároló elem                 Utcai portál          

 

ÉPÜLET_D06 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
tájépítészeti / növénytelepítés 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma javítása, árnyékolás, élőhely 

SZEREPLŐK *** 
társasház, tervezők, kivitelezők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
akár csak egy-egy lakó, vagy lakóközösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
tervezés szükséges 

KÖLTSÉG  *** 
5.000 – 30.000 Ft/m² 

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

 

 
A beavatkozás a belső-, és a külső homlok-
zatokat, valamint a szomszédos tűzfalakat 
érintheti. 
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BALKONLÁDÁK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Szinte az egyes lakók elhatározása elég a megvalósításhoz, de igazán 
szép, egysége kép a teljes társasház összefogásával érhető el; 
- a menekülési útvonalakon a szükséges szabad szélesség fenntar-
tandó. 

RÖVID LEÍRÁS 

A körfolyosók szélességtől függően több módon is gazdagíthatók 
növényzettel. Kisebb-nagyobb ültető ládákból lehetőség van leomló 
növények telepítésére, vagy kifeszített sodronyokra felfutó növények 
ültetésére. Mindkét esetben fontos, hogy az ültető edények egysé-
gesek, esztétikusak és lehetőleg minél kevéssé láthatóak legyenek 
annak érdekében, hogy a növényfelületek domináljanak.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Árnyékolás (nyári hónapokban jelentős hőszigetelés); 
+ udvari visszhangosság csökkentése; 
+ szálló por megkötés; 
+ oxigéntermelés; 
+ városi ökoszisztéma gazdagítása; 
- + fenntartási igények (metszés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb.). 

AJÁNLÁSOK 

Nagyon gyorsan növő, a vegetációs időszakban nagy lombtömeget 
növelő, intenzív díszt adó növények valók balkonládákba. 
Elsősorban egynyári növények ültetése javasolt, többek között azért 
is, mert a növények teleltetése problémás lehet. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/B01   SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA/TÖBB LEVEGŐ 
É/C03   BEVILÁGÍTÁS/ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK 
É/E04 KÖZLEKEDŐ/HASZNOSÍTÁS 
SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZG/11-12 ESŐVÍZGYŰJTÉS  

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

Fentről leomló egynyári növények                              Átteleltethető balkonládák                        Balkonláda növényfuttatással 
 

ÉPÜLET_D07 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
tájépítészeti / növénytelepítés 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
mikroklíma javítása, árnyékolás, élőhely 

SZEREPLŐK * 
egy-egy lakó, vagy egész társasház 

EGYÜTTMŰKÖDÉS * 
egy-egy lakó, vagy egész társasház 

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
minimális előkészítést igényel 

KÖLTSÉG  * 
4.000 – 10.000 Ft/db 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

PÉLDA 

 

 
A beavatkozás a belső-, és a külső homlok-
zatokat érintheti. 
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

Nagyobb pincetermek térsorolása                   Szuterén + terasz kapcsolat (metszet+alaprajz)                     Pince + földszint összenyitása 

  

PINCE / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Alulhasznosított és használaton kívüli üres terek az alagsorban; 
- emberi tartózkodásra (lakás, üzlet, iroda, vendéglátás, szolgáltatás); 
alkalmas terek; földszinti lakás szuterén bővítésére használható ki-
szolgáló helyiségek (tároló, háztartási helyiség, dolgozó stb.); 
- száraz pincénél javasolt a kivitelezés. 

RÖVID LEÍRÁS 

 téralakítás: Meglévő cellák összekapcsolásával, vízszintes 
térsorolással nagyvonalú, hangulatos pinceterek jöhetnek létre. 

  téralakítás: Pinceszinti helyiségek udvar felőli megközelítéssel, 
üvegfalas megnyitással felértékelődhetnek, a lakó-, és munkahelyi 
funkciók integrálódhatnak.  

   téralakítás: a) Földszint és az alatta levő pincetér részbeni 
egybenyitása lehetővé teszi az udvari megnyitású, kétszintes lakások 
– szuterének megvalósítását. A lakáshoz újonnan csatolt terület alkal-
mas dolgozó/műhely, kiszolgáló  zóna kialakítására. b) Pince és a föld-
szinti tér összekapcsolásával a teljes vagy részterület kiadása: galéria-
tér, raktár, szolgáltatás, egyéb funkciók számára.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Meglévő kihasználatlan, nagy üres terület;  
+ téralakítással a funkcionális lehetőségek száma nő; 
+ pincefal lélegzik a kapcsolódó udvari szint lesüllyesztésével;  
+ az utcai megközelíthetőség és az udvari, fél-publikus hozzáférés; 
+ fenntartási költségek csökkentéséhez hozzájárulnak a kiadható, 
bérelhető helyiségek; 
- az épület pincei alapvezetékei és az utcai közcsatorna szintjei is  
funkcionális korlátot jelenthetnek; 
- meglévő állapot szellőzése, benapozása általában nem megfelelő, 
- többnyire nedves a pincefal, magas a páratartalom. 

AJÁNLÁSOK 

- Poroszsüveg, dongaboltozatos terek jellegmegőrzése; 
- az eredeti nyílásoknak megfelelő pinceablakokat kell helyreállítani,   
- szakértő tervező, statikus, szakkivitelező bevonása elengedhetetlen; 
- az átalakításhoz a társasházi közösség beleegyezése létfontosságú,  
- osztatlan, közös tulajdonú pincékhez alapító okirat módosítás kell.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/B01 SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA, É/C02 BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA, É/F02, 
É/E03 FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS, É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS,  
KÉK Lakatlan, Töltsd újra és Rögtön jövök! projektek;  

ÉPÜLET_E01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / hasznosítás / téralakítás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
lakástulajdonosok, bérlők, önkormányzat               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles /szerkezeti változtatásnál/ 

KÖLTSÉG  *** 
10.000 – 150.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

PÉLDA 

Pince és földszint közötti elegáns térkapcsolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Hangulatos pincetér              Szuterén  lakásbővítés  
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

    Meglévő pincék újrahasznosítása           Alagsori átszellőztetett terek                 Pincei adottságok kihasználása      

 

PINCE / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Használaton kívüli üres, zegzugos sötét, emberi tartózkodásra (üzlet, 
iroda, vendéglátás, szolgáltatás) alkalmas helyiségek az alagsorban; 
- száraz pincehelyiségek esetén javasolt a kivitelezés. 

RÖVID LEÍRÁS 

  Meglévő pince újrahasznosítása az eredeti térkapcsolatok meg-
tartásával, csekély beavatkozással. A pince (raktár-tároló) független 
használatú tér, mely a lakók számára rendezett, egységesen zárt vagy 
szabad terület (mobil elválasztókkal). A  nedvességtűrő, speciális klí-
mához igazodó használati mód javaslatok: csíráztatás, gombater-
mesztés, só-pince, pinceborozó, pincefürdő. 

    A pinceterek közötti átszellőzés biztosításával (a lezárt 
ablakok megnyitásával) a jelenleginél használhatóbb terek kialakítása  
gépészeti puffer zóna és  közösségi funkció számára. A lakók részvé-
telével és bevonásával, egyszerű felújítással (villanyszerelés, festés) 
többfunkciós helyek, találkozási pontok (pl. gyűlések, sport-
konditerem,  pihenő-olvasótér, gyerek-kézművesfoglalkozások, pince-
galéria stb.) létrehozása. 

   A meglévő adottságok (utcai kapcsolat) kiaknázásával a 
pincék adaptív újrahasználatával, a tradicionális üzlethelyiségek, kis-
kereskedelem  és szolgáltatások újjászületése, megújítása javasolt. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Meglévő, nagy kihasználatlan területtel lehet gazdálkodni, 
+ lakók belakják, alakítják az alagsori helyiségeket; 
+ a terek használati átértelmezése az új funkciók által, 
+ pince állagjavulásához, fenntartási költségek csökkentéséhez 
hozzájáruló bérelhető helyiségek valósulhatnak meg; 
+ ingatlan felértékelődik, nő az ázsiója;  
+ utcai megközelítés, közterületi kapcsolat és a publikus hozzáférés;  
- pincei alapvezetékek, közcsatorna szintjei korlátot jelenthetnek;  
- magas páratartalom, falnedvesség. 

AJÁNLÁSOK 

- Poroszsüveg, dongaboltozatos terek jellegének megőrzése; 
- az eredetinek megfelelő pinceablakokat ajánlott helyreállítani;  
- a közösség közös beleegyezési szándékával, aktív részvételével. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/B01 SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA, É/F02 KÖZÖSSÉGI, SZG/03-05, SZG/08, 
HÁZKÖZPONTI FŰTÉS, SZG/11 ESŐVÍZGYŰJTÉS – ÉPÜLETEN BELÜL 
KÉK Lakatlan, Töltsd újra és Rögtön jövök! projektek;  

PÉLDA 

                                         Modern átalakítás - Lónyai  u. 
  
 
 
 
                                                               
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Többfunkciós tér, adottsághoz igazodó használat 

 
 

ÉPÜLET_E02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / újrahasznosítás / új funkció 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
lakástulajdonosok, bérlők            

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles /szerkezeti változtatásnál/ 

KÖLTSÉG  ** 
5.000 – 50.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

              Udvarkapcsolat                                     Utcai megnyitás                                    Pince + földszint összenyitása 

  

FÖLDSZINT / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Meglévő, alulhasznosított vagy hasznosítatlan, huzamos emberi tar-
tózkodásra alkalmas terek a földszinten, illetve a magasföldszinten.  

RÖVID LEÍRÁS 

 újrahasznosítás: A meglévő, cellás terek összenyitásával nagy 
földszinti terek kialakítása (pl. üzlethelyiségek, bérelhető terek számára). 

  újrahasznosítás: Az udvari traktus térsorolásával értékes, 
kert-kapcsolattal rendelkező belső terek jöhetnek létre. Az utcai, 
üresen álló, használaton kívüli hely adottságainak 
figyelembevételével és tér-alakítással többfunkciós helyiségek 
alakíthatók ki.  

    újrahasznosítás: Magasföldszint és az alatta lévő pincetér 
részleges összenyitásával, az utcai, illetve az udvari kapcsolatával mi-
nőségi, galériás terek (üzlethelyiségek, vendéglátóhelyek, kiállító te-
rek stb.) jöhetnek létre. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Téralakítással a funkcionális lehetőségek száma nő; 
+ magasabb minőségű terek kialakítása (pl. galériás terek); 
+ fenntartási költségekhez hozzájáruló kiadható terek; 
+ ingatlan felértékelődése (lakás leértékelődésének elkerülése); 
+ utcai megközelítés: publikus; 
+ udvari megközelítés: közösségi, egész házat érintő funkció; 
+ akadálymentes használat; 
-  a magasföldszintet akadálymentesíteni szükséges; 
-  udvari traktusban publikus funkció esetén megoldandó az ellenőriz-
hető beléptetés  (biztonsági kérdések, lépcsőház lezárása); 
-  lakó és más zajos funkció összeegyeztetése 
- amennyiben az alapító okiratban a földszint és a pince nem üz-
letfunkcióval van bejegyezve, úgy annak módosítása szükséges. 

AJÁNLÁSOK 

- Egyszerű anyaghasználat; 
- szakértő bevonása elengedhetetlen;  
- megvizsgálandóak a földszinti programbővítés következményei; (gé-
pészeti, tűzvédelmi, parkoló szükséglet stb.)  
- társasházi közösség bevonása indokolt.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/E01 PINCE/HASZNOSÍTÁS, É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS, 
TÉR_KÖZ (Főpolgármesteri Hivatal), KÉK Lakatlan, Töltsd újra és 
Rögtön jövök! projektek; Nyitva! Kiadó Üzletek Fesztiválja  

ÉPÜLET_E03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / újrahasznosítás 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
meglévő átalakítása / korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház, bérlők; 
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők             

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles /homlokzati átalakításnál/ 

KÖLTSÉG  *** 
50.000 – 200.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

PÉLDA 

Földszint + pince                         Udvarkapcsolat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Térösszenyitás                      Utcai megközelítés 
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PÉLDA  

 

Nagyvonalú kapualj                                    Bejárati mintapélda             Belvárosi kaotikus, leromlott kapualj                  Udvarba telepített lift  

 

KÖZLEKEDŐ / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Meglévő, alulhasznosított vagy hasznosítatlan közlekedő terek (kapu-
aljak, függőfolyosók, akadálymentesítés, liftelhelyezés) a megújuló 
épületben.  

RÖVID LEÍRÁS 

Meglévő közlekedő, gang, kapualj újrahasznosítása az eredeti térkap-
csolatok megtartásával, csekély beavatkozással. 

  A főlépcsőház lengőajtóval való (energetikai szempontból is elő-
nyös) lezárásával a fűtetlen tér alkalmas lehet szobanövények telel-
tetésére. A függőfolyosó teljes lezárása (beüvegezése) a lakások ki-
szellőztetése miatt nem ajánlott.  

   A historizáló épületek  kapualjai többnyire kaotikusak, 
leromlott állapotúak. A jelenlegi karakterromboló beavatkozások 
(mérőórák, kábelek, postaládák, lakónévjegyzék, szelektív kukák 
elhelyezése) orvosolandók. Az építészeti értékeket tiszteletben tartó 
megoldási javaslatok: 1. központi mérőóra helyiség kialakítása a 
pincében; 2. kuka-, kerékpártárolók az udvarban; 3. egységes 
megjelenésű, tervezett kiegészítő elemek (pl. hirdetőtábla, postaláda). 

   A meglévő adottságok kiaknázásával, ahol a házak kocsi 
áthajtóval (szintbeli utcai kapcsolattal) épültek, azon a helyen ajánlott 
a földszinti mozgássérült lakások kialakítása.  Az akadálymentes, füg-
gőleges közlekedés az udvarba telepített lifttel oldható meg, melynek 
tervezett helye az épület kialakításának függvénye. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Magasabb minőségű terek kialakítása; 
+ ingatlan felértékelődés, nő a presztízs;  
- akadálymentes használat megoldandó;  
- padló-, a falburkolatok és a faltagozatokat helyreállítása szükséges. 

AJÁNLÁSOK 

- Védendő az épületek portálja, kapualja, főlépcsőháza és az előcsar-
noka, ezek felújításához építési engedély benyújtása szükséges 
- szakértő, építésztervező bevonása elengedhetetlen; 
- lift telepítés alapos előkészítést, egyeztetést és tervezést igényel; 
- publikus funkció esetén társasházi közösség bevonása nélkülözhetetlen;  
- lakóközösség aktív részvételével. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/F04 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEM – TÁROLÓ  
É/C03 BEVILÁGÍTÁS/ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK, É/D05-07 ZÖLDFELÜLETEK  

ÉPÜLET_E04 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / újrahasznosítás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása, értékmegőrzés és 
növelés, energiahatékonyság 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
lakástulajdonosok, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles, tervezést igényel  

KÖLTSÉG  **** 
50.000 –150.000 Ft/egység, lift: 6-10 millió Ft 

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

Közlekedő (lépcsőház, kapualj, gang) felújítása 
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PÉLDA   

         

 

 

 

 

 

 

 

Játszóterek és közösségi helyek a belső udvarban 

 
 

UDVAR / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

Az adott hasznosítástól függően nagyon változóak lehetnek a megva-
lósítás feltételei: 
- lehet, hogy csak egy fantáziadús lakó, és egy jó ötlet szükséges, 
- de lehet, hogy a teljes lakóközösség együttes szándéka kell a megva-
lósításhoz. 

RÖVID LEÍRÁS 

 Tartózkodási helyek kialakítása (akár a burkolaton, akár a zöldfe-
lületeken leülők, padok, pihenőhelyek kiépítése). 

   Zöldfelületek rendbetételével kerti funkciók létrehozása 
(játszóhelyek, pihenőpontok, közösségi terek, komposzttároló, kiskert 
rész). 

    Burkolatok és zöldfelületek komolyabb átépítésével 
létrehozott újabb funkciók: 
Pl. - játszóeszköz ütéscsillapító burkolattal, 
     - új díszburkolatok, 
     - fedett kerékpártárolók, kerti tárolók építése, 
     - kültéri rekreációs bútorok elhelyezése. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Új funkciók jelennek meg az udvarban; 
+ az elhagyott udvar élettel telik meg; 
+ az aktív használat aktív fenntartást von magával; 
+ közösségépítés.  

AJÁNLÁSOK 

A beavatkozás mértékétől függően nagyon változó lehet az anyag-
használat, de egységesen elmondható, hogy az egyszerű, strapabíró 
elemek használata javasolt, és minden esetben elsőbbséget élveznek 
a természetes alapanyagok. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/D01 - D07 TÁJÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK, É/F02 KÖZÖSSÉGI,   
É/F04-05 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI TÁROLÓK, KERTI 
ELEMEK, É/F06 PLUSZ/LÉGÁTERESZTŐ UDVARI BURKOLAT, 
KÉK - Közösségi Kert program, Belső udvar program 
 

ÉPÜLET_E05 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
táj-, építészeti / hasznosítás 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
sok esetben mikroklíma javítása 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
egyén, közösség, bérlők               

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
tervezés szükséges 

KÖLTSÉG  *** 
1.000 – 40.000 Ft/m² 

KARBANTARTÁS **** 
változó 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

 

 
Kültéri funkcionális elemek az udvarban, a 
kapualjban és a körfolyosókon is 
kialakíthatók.   
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

Földszint + padlás összenyitási  verzió    Emeletráépítés egy-, és kétszintes lakásokkal    Emeletráépítés  több szintes verziója  

  

EMELET / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Megfelelő méretű udvarban, az alacsony, egy-két szintes udvari szár-
nyak átalakíthatók legyenek;  
- megvizsgálandó, hogy az alulhasznosított, illetve hasznosítatlan szin-
tek alkalmasak-e az emeletráépítésre. 

RÖVID LEÍRÁS 

   Meglévő udvari szárny lakófunkcióra történő átalakítása, korszerű-
sítése. A felújítás a meglévő földszint és a padlástér összekapcsolásával 
feltételezhető. 

  Az udvari épületszárnyra (akár részleges bontással) korszerű 
igényeket kielégítő emeletráépítés és galéria szint kerülhet. A ráépítés 
mai, modern megfogalmazású, léptékében viszont kapcsolódik a meg-
lévő környezethez.  

   Nem értékes udvari rész esetén elképzelhető a hátsótraktus 
bontásával járó rehabilitáció. A környező épületek magasságát (a tűz-
faltakarást) figyelembe véve az emeletráépítéssel kiegyensúlyozott (pl. 
lakás, hostel, munkahely funkciójú) udvari tömeg jöhet létre.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A régi, értékes épület megújul, továbbél az új ráépítés által; 
+ téralakítással a funkcionális lehetőségek száma nő (galéria térsor, 
tetőtér-beépítés esetén); 
+ emeletráépítés/hozzáépítés, tetőkerttel, napelem, napkollektor elhe-
lyezésével is lehetséges; 
- történeti épületrész megóvása, indokolatlan bontások elkerülése; 
- benapozás kérdésének figyelembe vétele; 
- parkolót a többletlakásra biztosítani szükséges; 
- a bérelt terület, publikus funkció esetén tisztázandó a beléptetés.  

AJÁNLÁSOK 

- Illeszkedő építészeti megoldások;   
- szakértő, építésztervező bevonása elengedhetetlen; 
- publikus funkció esetén lényeges a társasházi közösség bevonása;  
- a nagyobb összefüggéseket vizsgáló építészettörténeti, és értékvizsgá-
lat után lehet a telek-tömb szinten kezelt kérdésben javaslatot tenni. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/E05, E07  UDVAR ÉS  PADLÁSHASZNOSÍTÁS, SZE/02 TŰZFALAK  
FELÚJÍTÁSA, É/F01 NAPKOLLEKTOR, NAPELEM HELYEI, SZG/10-11,  
KÉK - Közösségi Kert program, Belső udvar program    

ÉPÜLET_E06 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / ráépítés / bővítés 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
meglévő átalakítása, értékmegőrzés és 
növelés, energiahatékonyság 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: lakás-
tulajdonosok, bérlők, társasház, önkormányzat              

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
lakástulajdonosok, bérlők és önkormányzat 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
tervezést igényel, engedélyköteles  

KÖLTSÉG  ****  
150.000 – 250.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS ** 
egyszeri beruházás 
 

PÉLDA 

Szövetmegújítási minta: az értéktelen 
udvari traktus átalakítható, kibontható  
 
 
 
 
                                           
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
Padlás + emelet összenyitás, térsorolás             
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

Emelet és a padlástér részbeli egybenyitása;   A tetőszerkezet megtartásával tetőtér-beépítés;    Emelet és padlás összenyitás (2 szintes lakás) 

 

PADLÁS / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Használaton kívüli üres padlástér; 
- meglévő, beépíthető tetőterek (szakértői vélemények alapján); 
- a tervezett tetőtér-beépítés az  udvar térarányára ne legyen kedve-
zőtlen hatással, benapozást ne csökkentse.  

RÖVID LEÍRÁS 

  Épületen belüli mobilitás lehetőségének biztosításával (az alsó és 
felső szint közötti lakók cseréjével) lehetőség nyílik a legfelső emelet 
és a padlástér részbeli egybenyitásával duplex lakások létrehozására. 

  A tetőszerkezet eredeti karakterének megváltoztatása nélküli 
tetőtér-beépítéses, korszerű, teraszos, tetőkertes, (középosztályt 
megcélzó) nagyobb lakások javasoltak. Amennyiben a legfelső emelet 
néhány lakását kapcsolják csupán a padlástérhez, a padlás felújítással 
továbbra is használható közösségépítő találkozási pontként, növény-
házként vagy közösségi munkatérként, illetve tárolóként. 

    A tető szerkezetét meghagyva a felső lakások vertikálisan 
bővülhetnek a tetőtérbe, egyéni igények alapján. A meglévő infra-
struktúra, a tetőtéri adottságok (tetőterasz, panoráma) kihasználásá-
val új, vonzó lakások kialakítása lehetséges. Várható teljes vagy rész-
terület bérbeadása műterem, könyvtár, iroda stb. funkciók számára.      

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Növekszik a lakható terület (környezeti terhelés nélkül) 
+ bővülő lakásválaszték, életciklusból fakadó lakásigény helyben való megoldása,  
+ egyszerű kivitelezhetőség; a ház fajlagos fenntartási költségei csökkennek;  
+ ingatlan felértékelődés (nő a presztízs);  
+ alternatív energiaforrások tetőn való kiépítése (fenntarthatóság); 
- a nagyobb lakótér miatt a parkolóhely számának növekedése várha-
tó, de a parkolómérleg változatlan;  
 - tetőtér beépítése gépészeti terek elől is elfoglalja a helyet.  

AJÁNLÁSOK 

- A lakások kétszintesítése csak egységesen oldható meg, mert nem 
maradhat kizárt, megközelíthetetlen tetőtéri szakasz;  
- kortárs építészet szabadabb tér és tömegkezelése; 
- szakértő tervező, szakkivitelező bevonása elengedhetetlen; 
- az osztatlan, közös tulajdonú padlástér elidegenítése után, a társas-
házi közösség közös beleegyezési szándékával.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/F01 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEM - NAPELEM, NAPKOLLEKTOR HELYEI 
TÉR_KÖZ közösségi tér pályázat; KÉK Lakatlan és Töltsd újra! projektek  

ÉPÜLET_E07 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / hasznosítás / téralakítás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/ értéknövelés, 
energiahatékonyság 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: lakás- 
tulajdonosok, bérlők, társasház, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
egyéni igény, társasházi egyetértés 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles  

KÖLTSÉG  *** 
50.000 – 150.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

PÉLDA 

Térkapcsolatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetőtéri adottság kihasználásával új, vonzó lakások 
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

         Meglévő padlás, mint puffer-tér                                  Közösségépítő, izgalmas padlásterek                    Padlás újjáélesztése: növény–üvegház  

 

PADLÁS / HASZNOSÍTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Használaton kívüli üres padlástér; 
- emberi tartózkodásra (közösségi tér, műhely, műterem) alkalmas terek.  

RÖVID LEÍRÁS 

 A felújítási koncepció lényeges eleme a meglévő padlás elhanya-
golt tereinek újrafogalmazása az eredeti térkapcsolatok megtartásá-
val, minimális beavatkozással: a terület energetikai szempontból elő-
nyös pufferzónaként, gépészeti térként működhet. A különleges terek 
birtokbavételét követően praktikus, szárazságtűrő és a sajátos padlás-
klímához igazodó használati  mód ajánlott: aszalás, szárítás, növénytelel-
tetés és tárolás.  

    A padlás térkapcsolatok ösztönzőleg hatnak, méretük, szer-
kezetük által izgalmas építészeti élményt nyújtanak. A szabad terüle-
tek (pl. mobil elválasztókkal) lakóközösségi célú hasznosításával he-
lyénvaló foglalkozni úgy, mint: gyűlések, klubhelyiségek, gyerekfelü-
gyelet, könyvtár-olvasótér; valamint közösségépítő események, kö-
zösségi főzések szervezése. A lakófunkció kiegészítésére a közösségi 
munkatér (coworking) - mint átmenet az otthoni és az önálló iroda 
között - új dimenziót jelenthet a vizsgált épületek életében. 

    A déli tájolású üres padlásterek kreatív újjáélesztésével, a 
szerkezet megtartásával növény–üvegház kialakítása javasolt. Az 
üvegezett naptér a külső és a belső tér között pufferzónát hoz létre. A 
padlás-üvegház a közösségi kert beltéri megfelelője, ahol a komposz-
táló és esővízgyűjtő alkalmazásával a lakók kertészkedni (pl. palántáz-
ni, fűszer- és gyógynövényt termeszteni) tudnak. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Meglévő, nagy kihasználatlan padlástérrel lehet gazdálkodni; 
+ katalizátorként működhet (lakók belakhatják, alakíthatják a tereket); 
+ ingatlan felértékelődés (nő a presztízse); 
+ publikus hozzáférés; 
+ egyszerű, környezetbarát, egészséges környezetet eredményez;  
- tűzvédelmi előírások betartása. 

AJÁNLÁSOK 

- A társasházi közösség közös beleegyezési szándékával;  
- lakóközösség aktív részvételével, odafigyelést, törődést igényel. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/C02 BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA, SZG/03, SZG/05, É/F02  KÖZÖSSÉGI, 
Főpolgármesteri Hivatal TÉR_KÖZ közösségi tér pályázata; KÉK 
Lakatlan és Töltsd újra projektek; 

ÉPÜLET_E08 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / újrahasznosítás/ új funkció 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/környezeti tudatosság 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
lakástulajdonosok, bérlők                

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
 

KÖLTSÉG  * 
10.000 – 50.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos  
 

PÉLDA 

Padlás - üvegház            Közösségépítő  eseményterek 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Padlásklímához  igazodó  funkció                  Közösségi  munkatér 
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FUNKCIÓVÁLTÁS / TELJES ÉPÜLET 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

– Egységes tulajdonban lévő, alulhasznosított vagy használaton kívüli 
épület; 
– önkormányzati tulajdon hasznosítása; 
– együttműködés a kerületi önkormányzattal; 
– kulturális vagy gazdasági funkcióra alkalmas elhelyezkedés. 

RÖVID LEÍRÁS 

A belvárosi területeken, különösen a jelenleg turizmussal túlterhelt 
belső részeken a lakófunkció folyamatos konfliktusban áll az eltérő 
módú és idejű használatokkal. A túlterhelt belső úthálózat és a parko-
lási problémák szintén jelentős problémákat okoznak. 
Jelentős számú jelenleg kihasználatlan, sokszor teljesen üres épület 
található a területen, melynek korábbi intézményi vagy gazdasági 
funkciói megszűntek, illetve korábbi önkormányzati lakóházak az 
értékesítés szándéka miatt kiürítettek. 
Előnyös lehet ezeknek az épületek olyan funkcióra való hasznosítása, 
mely jellegéből adódóan alacsony gépjárműforgalmat vonz, valamint 
nem jelent további konfliktust a helyben maradó lakófunkcióval. Ilye-
nek lehetnek például a kereskedelmi szállásjellegű funkciók (a turis-
ták jellemzően a szelíd mobilitást használják), a kulturális funkciók (a 
jó tömegközlekedés miatt nem szükséges gépjárművel érkezni). A 
példaként bemutatott Casa de la Musica éppen ezt a kettőt egyesíti.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Kihasználatlan, sokszor bontásra ítélt épületek az új funkció által 
hasznosulva tudnak fennmaradni; 
+ belvárosi komplex területhasználat, vegyes városi funkciók;  
+ a vonzerőnek számító gazdag intézménykínálatot erősíti; 
– a nem megfelelően kialakított és működő funkció további konflik-
tust generálhat a lakókkal, így hozzájárulva a terület kiüresedéséhez, 
city-sedéséhez. 

AJÁNLÁSOK 

– A funkció körültekintő megválasztása; 
– konfliktusokat minimalizáló működés; 
– a historikus örökséget kiemelő felújítás; 
– az épület belső homlokzatainak, illetve lépcsőházának átalakítása-
kor kiemelten fontos, hogy a munkát kutatás előzze meg és a meg-
menthető díszítések, festések megőrzésre kerüljenek. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

V/02 SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1.: AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK  
V/07 TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK  
V/06 KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 

 

PÉLDA  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de la Musica Hostel – kulturális és szállásjellegű funkció egyben, Budapest, Vas utca 16. 

 
 

ÉPÜLET_E09 
BEAVATKOZÁS JELLEGE 

hasznosítás, új funkció 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
kis távolságok városa, vegyes funkciók 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: épület tulajdonosa; részt-
vevők: önkormányzat, gazdasági szereplők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
együttműködés az önkormányzattal, la-
kossági egyeztetések 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
tervezés, engedélyezés szükséges 

KÖLTSÉG  ***** 
200.000 Ft/m2 + tulajdon 

HASZNÁLAT ***** 
turisták, helyi lakosok, intézmény látoga-
tói; félpublikus 
 

ELHELYEZKEDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcióváltásra alkalmas, önkormányzati 
tulajdonú, leromlott állapotú épületek, 
VII. kerület 
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PÉLDA  

 Napelemes tetőcserép                          Szolár panelek tetőbe integrálva                                           Mobil - szolár  árnyékoló 

  
 

PLUSZ / NAPELEM, NAPKOLLEKTOR HELYEI  
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Történeti épületeknél a megújuló energiaforrás, a hagyományos, 
táblás napelemes, napkollektoros megoldás csak a kedvező tájolású 
(árnyékmentes), belsőudvari épületszárnyak tetőfelületén képzel-
hető el;  
- napenergia gyűjtésére alkalmas helyek: kert, árnyékoló, télikertek, 
erkélyek.  

RÖVID LEÍRÁS 

   Napelemes tetőcserép: Meglévő tetőt nem kell átalakítani, 
majdnem minden tetőtípusra feltehető a tetőfelület eredeti 
karakterének megváltoztatása nélkül. Homogén felületet alkot, jóval 
esztétikusabb és több energiát termel, mint a tetőre szerelt hagyo-
mányos napelem. 

    A megújuló energiák  felhasználása, mint napelemes és nap-
kollektoros rendszerek. 

    Nagy udvar esetén, (a tetőfelületen kívül) kézenfekvő le-
hetőség a teraszok, erkélyek, kerti pihenők, gépkocsi beállók, tárolók 
árnyékolására a napelemek telepítése. A mobil - szolár  árnyékoló, 
tetőfelületbe integrált napelem funkcionális és fenntarthatósági 
szempontból indokolt és célszerű. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Alternatív energiaforrások tetőn való kiépítése (fenntarthatóság); 
+ ingatlan felértékelődés;  
+ napelemes tetőcserép kis súlyú, könnyen alakítható (egyszerűen 
bővíthető, cserélhető);  
- napelemes és napkollektoros táblák nem esztétikusak, jelentős 
többletsúllyal terhelik a tetőszerkezetet; 
- bonyolult tetőforma, kevés déli tájolású tetőfelület; 
- költséges rendszer, a garanciális időnél hosszabb a megtérülési idő. 

AJÁNLÁSOK 

- Szakértő tervező, szakkivitelező bevonása elengedhetetlen; 
- építési engedély, műemlékvédelmi egyeztetés alapján lehetséges; 
- a társasházi közösség közös beleegyezési szándékával;  
- szemléletmód váltással, klímatudatos közösségek szervezésével.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/E08 – 09 PADLÁS / HASZNOSÍTÁS  
É/C03 BEVILÁGÍTÁS / ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK  
SZG/09 NAPKOLLEKTOROS HMV TERMELÉS  
SZG/10 NAPELEMES ÁRAMTERMELÉS 

ÉPÜLET_F01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
környezet-, és energiatudatosság 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
lakástulajdonosok, önkormányzat  

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
társasházi egyetértés, önkormányzat 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
engedélyköteles  

KÖLTSÉG  ***** 
1.500.000 – 6.000.000 Ft/épület 

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

Belsőudvari, déli tájolású telepítés  
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 Közösségépítő helyek, izgalmas padlásterek        Közösségépítő események:  Budapest 100, Gangszínház, Gangkoncert 

 

PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEM - KÖZÖSSÉGI 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Használaton kívüli üres helyek: pince, padlástér és udvar közösségi 
aktivizálása;  
- felújítási folyamat a lakóközösséggel együtt, közösen; 
- közösségi tér kialakítása.    

RÖVID LEÍRÁS 

  Közösségteremtő funkciók növelése, az összetartozást elősegítő  
terek kialakítása az épületek talált tereiben: közösségépítő esemé-
nyek, közösségi étkezések, a belső udvar megújítása stb. Ajánlott az 
elhanyagolt bérházak belső udvarainak megújítása.  
Pincében: többfunkciós helyek, találkozási pontok (pl. gyűlések, 
sport-konditerem,  pihenő-olvasótér, gyerek-kézműves foglalkozások, 
pincegaléria stb.) létrehozása. 
Padlástérben: terek lakóközösségi célú hasznosítása úgy, mint gyűlé-
sek, klubhelyiségek, gyerekfelügyelet, közösségi könyvtár-olvasótér; valamint 
közösségépítő események, közösségi főzések szervezése. 
Udvarban: játszóhelyek, pihenőpontok, közösségi terek, komposzt-
tároló, kiskert rész kialakítása. 

     Közösségi, identitásteremtő terek létrehozása és a lakókör-
nyezet jobbítása (pl. közösségi kert, zöldfelület felújítás, kerti beren-
dezések beszerzése,  bicikli-, kukatárolók kialakítása).  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Meglévő, nagy kihasználatlan terekben (pince, padlástér, udvar) rej-
lő lehetőség; 
+ közösségszervezés: lakók belakhatják, alakíthatják a tereket; 
+ ingatlan felértékelődés (nő a presztízse); 
+ publikus hozzáférés, 
- tűzvédelmi előírásokat be kell tartani; 
- odafigyelést, törődést igényel.  

AJÁNLÁSOK 

- Ideiglenes vendégfödém a kötőgerendák fölé (statika alapján); 
- helyi lakók aktivizálása,  a társasházi közösség közös beleegyezésével;   
- lakóközösség aktív részvételével, participációs tervezési módszerrel. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/E02 PINCE/HASZNOSÍTÁS, É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS,  
É/E08 PADLÁS / HASZNOSÍTÁS, É/D01-07 ZÖLDFELÜLETEK,   
É/F05 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ - KERTI ELEMEK,   
Főpolgármesteri Hivatal TÉR_KÖZ közösségi tér pályázata; KÉK 
Lakatlan és Töltsd újra! projektek; Belső udvar program. 

ÉPÜLET_F02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / közösség bevonás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
közösségi részvétel /környezeti tudatosság 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: egyén, társasház; részvevők: 
egyén /lakó, bérlő/, társasház, önkormányzat          

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
egyéni és társasházi igény, közös megegyezés 

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
 

KÖLTSÉG  * 
5.000 – 25.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS * 
időszakos  
 

PÉLDA 

Közösségi aktivitás helyei a pincében, a 
padlástérben és az udvarban 
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PÉLDA    

Kortárs franciaerkély inspiráció                   Könnyűszerkezetes erkély hozzáépítési minta    Erkély az udvarban           Történeti ház új loggiája 

       

PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEM - ERKÉLY 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Saját telekre néző, hátsó traktusi végfal;  
- az udvari szárny véghomlokzati lakófunkciójának átalakíthatósága. 
  

RÖVID LEÍRÁS 

A hátsó traktusi végfalon utólagos, szerelt erkélyek hozzáépítése tá-
mogatott. Az átmeneti zónák épülettől eltérő, új építészeti elemei és 
homlokzati üvegfelületei értéknövelő felújítási megoldásokat ered-
ményezhetnek.  

  Az udvari tűzfal homlokzatosítása javasolt. A kert felőli, jó tájolá-
sú oldalra nyitott erkélyekkel adódó magasabb lakásérték párosul az 
erkélyek árnyékoló hatásával, ami a nyári hűtésben segít. Elhúzható 
üvegfalakkal az erkélyek energetikai többletet biztosítva téli 
hőcsapdaként is működnek. 

   Franciaerkélyes megoldással, az üvegfelület növelésével a 
megújuló lakások benapozása  javulhat.  

  Az udvari, jó tájolású homlokzat tűzfalszakaszain megje-
lenő (kortárs építészeti eszközzel megfogalmazott) erkélyek, teraszok 
nem csupán a használat szempontjából fontosak, hanem energiatá-
rolásra is alkalmas terek. A homlokzathoz illeszkedő, köztes üvegezett 
terek javítják a lakás hőháztartását és energetikai egyenlegét: télen 
hőcsapdák, nyáron kinyitva homlokzatárnyékoló szerkezetek. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Lakható, élhető, megújuló lakások kialakításának lehetősége; 
+ átmeneti tér által jobb lakókörnyezet, lakás fénnyel telítődik;  
+ lakás felértékelődés, használati értéknövekedés; 
- erkély kialakításnál ügyelni kell a tartósságra, részletképzésre. 

AJÁNLÁSOK 

- Csak építésszel, statikussal együttműködő tervezéssel; 
- egységes megjelenés (erkélyek egyformán üvegezettek vagy nem);  
- közösségi egyeztetéssel lehetséges, alapító okirat módosítás szüksé-
ges, mivel az érintett lakások alapterülete növekszik. 100 %-os hozzá-
járulás szükséges, nincs mód egyéni, az egésztől eltérő megoldásokra.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/C02 BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA/TÖBB FÉNY  
SZE/02 TŰZFALAK FELÚJÍTÁSA   
T/07 TŰZFALAK MEGNYITÁSA  
 
 

ÉPÜLET_F03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti / értéknövelő, kiegészítő új elem 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása, megújuló lakások, 
energiatakarékosság 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: egyén, társasház; résztvevők: 
tulajdonos, bérlő, társasház, önkormányzat          

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
egyéni igény, társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles 

KÖLTSÉG  *** 
500.000 – 1.500.000 Ft/egység 

KARBANTARTÁS *** 
időszakos 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

 Utólagos, szerelt erkélyek a végfalon  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

 



555 

 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 Autóbeálló (növényfuttatás)                    Kerékpártároló (recycling, 2in1)                            Többfunkciós kuka-, kerékpártároló     Box (tükröződés, fény)       

 
 

PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEM – KERTI TÁROLÓ 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Többfunkciós kerti építmény, kuka és kerékpár tárolására alkalmas 
alulhasznosított vagy kihasználatlan terek hasznosítása; 
- kedvező légtérarányú nagy udvar;  
- szűkös és alulméretezett kapualj és lépcsőházi előtér esetén.  

RÖVID LEÍRÁS 

A jelenlegi kapualjban lévő szelektív kukák, kerékpárok udvari átszer-
vezése megoldásra váró feladat. Egyéni adottságoktól és igényektől 
függően az egyes udvarokban különböző funkcionális elemek, épített 
hulladékgyűjtő-, és kerékpártárolók, pergolával fedett autóbeállók 
helyezhetők el. 

 Egyszerű, természetes anyagból akár a lakóközösség által is elké-
szíthetők a tárolók, a kerti elemek. 

   Tájépítész bevonásával tervezett, többfunkciós, mindent (ku-
kát, kerékpárt, szerszámokat) takaró, pl. falamellás kerti  táro-
lóegység  és közösségi udvari bútor.   

    Nagyméretű, telken belüli gépkocsi parkolás esetén a mik-
roklíma és a minél nagyobb zöldfelület létrehozása érdekében esőte-
tővel védett autóbeálló, tető fölött növényfuttatás ajánlott.   
Kisméretű telken a kerti építmény modern átértelmezése az udvari 
tükör/fólia burkolatú box, amely vizuálisan növeli a teret és visszatük-
rözi a növények, az udvar látványát.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Rendezett lépcsőház, kapualj és udvar; 
+ színvonalas lakókörnyezet;  
- kevés a jó referencia (főleg a szelektív kukák takarásának). 

AJÁNLÁSOK 

- A teljes lakóközösség együttes szándéka szükséges;    
- egyszerű, strapabíró elemek használata javasolt; 
- minden esetben elsőbbséget élveznek a természetes alapanyagok. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

É/C01   BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY – TÜKÖRREL   
É/D06 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE  
É/E04 KÖZLEKEDŐTÉR/HASZNOSÍTÁS 
É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS  
É/F05 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ - KERTI ELEMEK  
É/F06 PLUSZ/LÉGÁTERESZTŐ UDVARI BURKOLAT   
 

ÉPÜLET_F04 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
építészeti tároló kialakítása 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
újrahasznosított terek és anyagok, 
mikroklíma javítása 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: egyén, társasház; részvevők: 
egyén, társasház,  

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
tervezés ajánlott 

KÖLTSÉG  *** 
50.000 – 200.000 Ft/db  

KARBANTARTÁS ****  
folyamatos 
 

PÉLDA 

Többfunkciós kuka-, és kerékpártároló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
Udvart, kapualjat és lépcsőházat érintő 
beavatkozás 
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KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI ELEMEK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

A teljes lakóközösség együttes szándéka szükséges. 
 

RÖVID LEÍRÁS 

Egyéni adottságoktól és igényektől függően az egyes udvarokban kü-
lönböző funkcionális elemek helyezhetők el, például:  
- mobil vagy épített pihenő padok és asztalok, 
- játszóhelyek, játszószerek,  
- közösségi kertek.  
 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Udvar használat fokozása; 
+ közösségépítés; 
- többnyire költséges.   

AJÁNLÁSOK 

Egyszerű, strapabíró elemek használata javasolt, és minden esetben 
elsőbbséget élveznek a természetes alapanyagok. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/D01 - D07 TÁJÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK  
É/F06    LÉGÁTERESZTŐ UDVARI BURKOLAT    
É/E03    FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS   
É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS 
É/F02    PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEM - KÖZÖSSÉG   
SZG/12 ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN KÍVÜL 

 

PÉLDA   

       
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  Egyszerű eszközökkel kialakított bútorok, közösségi terek                      Szűk udvar, játszóhely    Közösségi kiskert                             
 

 

 

ÉPÜLET_F05 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
tájépítészeti / kerti elemek 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
sok esetben mikroklíma javítása 

SZEREPLŐK ***** 
társasház, tervezők, kivitelezők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
teljes lakóközösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
nem minden esetben igényel tervezést 

KÖLTSÉG  *** 
10.000 -  500.000 Ft/db 

KARBANTARTÁS *** 
változó 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ 

 

 
A beavatkozás az udvart érintheti. 
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LÉGÁTERESZTŐ UDVARI BURKOLAT 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- A teljes lakóközösség együttes szándéka szükséges; 
- a lég- és vízáteresztő burkolat kiépítése a pincék felújításával egyi-
dejűleg. 
 

RÖVID LEÍRÁS 

Jelenleg az udvarok többségében, különösen ha azok kisebbek,   
faltól-falig öntött beton burkolat található. 
A meglévő burkolat felbontásával, víz- és légáteresztő burkolatra való 
cserével az udvari mikroklíma jelentős mértékben javítható.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Udvar páraháztartása javul; 
+ az udvar nyári felmelegedése csökken; 
+ vízmegtartás helyben (ez különösen akkor fontos, ha fa is áll az 
udvarban); 
- gondatlan kivitelezéssel a pincék vizesedés fokozódhat.  

AJÁNLÁSOK 

Elsősorban természetes burkolóanyagok használata javasolt  
(fagyálló tégla, kő, máztalan kerámia).  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/D01 - D07 TÁJÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK  
É/E03    FÖLDSZINT/HASZNOSÍTÁS   
É/E05 UDVAR/HASZNOSÍTÁS 
É/F02    PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEM – KÖZÖSSÉG   
É/F05 PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ – KERTI ELEMEK 
SZG/12 ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN KÍVÜL   

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lég- és vízáteresztő burkolat fákkal      Természetes anyagú, városi környezetben tradicionális burkolati anyagok (kőlap, kockakő, tégla)          
 

ÉPÜLET_F06 
BEAVATKOZÁS 
JELLEGE 

    

tájépítészeti / burkolatépítés 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
mikroklíma javítása 

SZEREPLŐK ***** 
társasház, tervezők, kivitelezők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
teljes lakóközösség 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
tervezés szükséges 

KÖLTSÉG  *** 
8.000 -30.000 Ft/m² 

KARBANTARTÁS * 
minimális 
 

PÉLDA 

 

 
A beavatkozás az udvart és 
a lépcsőházat érintheti. 
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FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Általános rétegfelépítés                                             Lábazat                                                 Ablakbeépítés 

 

LÉGAKNA FALAK FELÚJÍTÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- A légaknák meglévő állapotának rögzítése; 
- a meglévő állapot esetleges szabálytalanságainak megszüntetése; 
- a meglévő állapot tartószerkezeti megfelelősége; 
- a légudvar megfelelő alsó vízelvezetése; 
- a felújítás megfelelőségének tűzvédelmi igazolása. 

RÖVID LEÍRÁS 

 Meglévő nyílászárók javítása, a falszerkezet állagvédelmi javítása 
komplex felújító vakolatrendszerrel, részletek korrekciója (fagyálló 
lábazat, fémlemez szegélyek) javítja a légzárást, a fal hőszigetelő ké-
pességét. 

  A falszerkezet fentiekben leírt állagjavítása mellett új, hőszige- 
telő üvegezésű ablakok beépítése javítja a hőszigetelő képességet és 
a légzárást, tudatos szellőztetés szükséges.  

   A falszerkezet utólagos hőszigetelése kőzetgyapot  
hőszigetelő rendszerrel + új nyílászárók beépítése jelentős mérték-
ben javítja a légakna falának hőszigetelő képességét a részlettervek 
szakszerű kialakítása esetén, a lábazaton csak fagyálló hőszigetelés 
alkalmazható. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A mellékhelyiségek komfortja sokat javul;  
+ a szerkezetek állagvédelme megszünteti az esetleges beázásokat, 
kedvezőtlen mértékű filtrációt, növeli az élettartamot; 

- a teljes homlokzathoz képest kis felület miatt viszonylag csekély az 
energiamegtakarítás; 

- a fokozott légzárás miatt tudatos szellőztetést igényel. 

AJÁNLÁSOK 

- A meglévő falszerkezet teljes letisztítása, fugák kikaparása; 
- a hőszigetelés csak az ablakszerkezetek felújítása után kezdhető; 
- a hőszigetelés és az ablaktok hőhídmentes csatlakoztatása fontos; 
- szakértő tervező, szakkivitelező bevonása elengedhetetlen; 
- a társasházi közösség beleegyezése szükséges. 

HIVATKOZÁSOK 

A légakna alapterülete legalább 0,96 m2, legkisebb mérete 0,80 m, a 
légakna legkisebb keresztmetszete utólagosan csak akkor csökkent-
hető, ha a légakna legkisebb mérete továbbra is biztosított marad 
(253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet OTÉK 70.§). 
A légudvar alapterülete legalább 16,0 m2, legkisebb szabad alaprajzi 
mérete 3,0 m legyen.(253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet OTÉK 71.§).  

SZERKEZET_SZE01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
épületszerkezeti felújítás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
lakástulajdonosok, bérlők, önkormányzat               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles /szerkezeti változtatásnál/ 

KÖLTSÉG  *** 
2500-8000 Ft/m2, 120/90 ablak: 29.000 Ft/db 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

MEGLÉVŐ KIALAKÍTÁS 

14,  illetve 29 cm vastag tömör tégla fal két 
oldali vakolattal, egyszeres gerébtokos 
ablakokkal 
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FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓ- rétegtervek-részletek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falszerkezet általános felület hőszigetelése    Gerinc és hőszigetelés csatlakozása*      Hőszigetelés alsó indítása 
*Csak fűtött térrel érintkező tűzfal esetén 

 
 

TŰZFALAK FELÚJÍTÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Meglévő tűzfal állékonysági, tűzvédelmi értékelése; 
- a meglévő állapot esetleges szabálytalanságainak megszüntetése; 
- tűzfal és csatlakozó tetőfelületek megfelelő kapcsolata; 
- a felújítás megfelelőségének tűzvédelmi igazolása. 

RÖVID LEÍRÁS 

 Tűzfal általános felületének felújítása (megtisztítás, új felületkép-
zés) – növeli a szerkezetek élettartamát. 

  Tűzfal általános felületének és szerkezeti kapcsolatainak javí-
tása, felújítása – csak a csatlakozó tetőfelületekkel és az ácsszerke-
zetekkel együtt értelmezhető, élettartam, komfortérzet javító hatás. 

   A falszerkezet utólagos hőszigetelése kőzetgyapot hőszi-
getelő rendszerrel + szerkezeti kapcsolatok javítása – csak akkor indo-
kolt, ha a tűzfal fűtött térrel érintkezik. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A fűtött térrel érintkező tűzfal utólagos hőszigetelése csökkenti az 
energiaveszteséget, javítja a komfortérzetet; 

+ a szerkezetek állagvédelme megszűnteti az esetleges beázásokat, 
növeli az élettartamot; 

- a teljes homlokzathoz képest kis felület miatt viszonylag csekély az 
energia megtakarítás.  

 

AJÁNLÁSOK 

- a meglévő falszerkezet teljes letisztítása, fugák kikaparása 
- a hőszigetelés csak a részletek megoldásával lehet teljes értékű  
- szakértő tervező, szakkivitelező bevonása elengedhetetlen 
- a társasházi közösség beleegyezése szükséges 
 

HIVATKOZÁSOK 

A tűzfal a vonatkozó előírásoknak megfelelő tűzállósági határértékű 
térelhatároló és/vagy teherhordó falszerkezet, amelyet úgy kell 
kialakítani, hogy a tűznek más építményre vagy tűzszakaszra való 
átterjedését előírt időtartamig megakadályozza. (54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (ún. OTSZ 5.0.): 
Építmények tűzvédelmi követelményei Építmények tűzvédelme. I/1. 
fejezet Alapelvek 2.2. Tűzvédelmi tervezés fogalmai 2.2.1. Tűzfal.) 
 

SZERKEZET_SZE02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
épületszerkezeti felújítás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
bérlők, lakástulajdonosok, önkormányzat               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles /szerkezeti változtatásnál/ 

KÖLTSÉG  *** 
2500-8000 Ft/m2 anyagár 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK 

A tűzfal tömör téglából készült nyílások 
nélkül 
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Padlófűtéses rétegrend épületen belüli helyzete                                 Padlófűtés rétegfelépítése 

 

PINCEFÖDÉMEK FELÚJÍTÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Pincefalak és lábazatok megfelelő állapota, 
- pince feletti boltozatok állékonysága; 
- pince rendezett állapota; 
- belső udvar megfelelő vízelvezetése, burkolata; 
- utcai járda és lábazat megfelelő állapota, vízelvezetése. 

RÖVID LEÍRÁS 

 Kiegészítő burkolat alkalmazása a meglévő burkolat felett  – kis 
mértékben javítja a komfortérzetet. 

   Burkolatcsere a feltöltésre készített új aljzatbeton felületén,  
az aljzatbeton vagy a burkolat alatt 2-3 cm vastagságú zárcellás hőszi-
getelés elhelyezésével – csökkenti a padlószerkezet hőelvonó képes-
ségét, energetikai hatása elenyésző, nagyobb vastagságú hőszigetelés 
nem alkalmazható állagvédelmi problémák miatt. 

   Új fűtött padlószerkezet készítése a feltöltésen kialakított 
új aljzatbeton felületén – hőérzeti javító hatása kiemelkedő, a padló-
fűtés alatti hőszigetelő réteg javítja a födém hőtechnikai tulajdon-
ságait, a lábazati szakasznál szárítja a falszerkezetet, állagvédelmi 
hatása pozitív. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A padlófűtés energetikailag, állagvédelmi szempontból kedvező;   
+ a padlófűtés jelentősen javítja a komfortérzetet; 
- a padlófűtés energiaellátása elektromos árammal, vagy meleg vízzel 
történhet, az elektromos áram primér energia szempontjából 
kedvezőtlen. 

AJÁNLÁSOK 

- A komfortos, egészséges belső tér kialakításához elengedhetetlen a 
lábazati szerkezetek felújítása, rekonstrukciója is, szükség esetén 
szárító-sótalanító vakolat, esetleg átszellőztetett lábazatburkolat 
kialakítása válhat szükségessé; 
- a pincehelyiségek hasznosítása kedvezően befolyásolja a földszinti 
padlószerkezetek energiamérlegét. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

- A pincefalak utólagos vízszigetelés nehezen oldható meg, azonban 
törekedni kell arra, hogy kiszellőzésük biztosított legyen; 
- a lábazatok, párkányok kiugró felületein is biztosítani kell a 
vízlevezetést kifelé lejtéssel, vagy fémlemez párkányfedéssel. 
 

SZERKEZET_SZE03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
épületszerkezeti felújítás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
bérlők, lakástulajdonosok, önkormányzat               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles /szerkezeti változtatásnál/ 

KÖLTSÉG  *** 
2.000 – 15.000 Ft/m2 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

MEGLÉVŐ KIALAKÍTÁS 

A pincefödémek boltozatos kialakításúak, 
anyaguk, miként a pincefalaké is tömör 
tégla. A boltozaton feltöltés és párnafákra 
fektetett parketta vagy kő. illetve 
téglaburkolat készült. A lábazatok anyaga 
az utcai fronton általában kő, az udvari 
oldalon vakolat. 

 Pincetéri adottság      Utcai és udvari lábazat 
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ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Padlásfödém hőszigetelés kialakítása                                           Padlásfödém hőszigetelés rétegfelépítése 

 

PADLÁSFÖDÉM FELÚJÍTÁSA 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Megfelelő állapotú ácsszerkezet, tetőfedés és tetőtéri burkolat, 
- vízelvezető szerkezetek (csatornák, ejtőcsövek, fémlemez szegélyek 
részletes felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciója; 

- padlás alatti fafödém állagvizsgálata, szükség szerinti javítása; 
- a megvalósult szerkezetek tűzvédelmi, állagvédelmi (páralecsapódás 
mentesség) megfelelőségének igazolása. 

RÖVID LEÍRÁS 

 Padlástérhez kapcsolódó szerkezetek hiányosságainak kijavítása 
(pl. hiányzó cserepek pótlása, fémlemez párkányfedések, csatornák 
korrekciója) csökkenti a szerkezetek esetleges nedvesedését, jelentős 
állagvédelmi hatású. 

  Padlásfödém felületén a kötőgerendák alatt, a meglévő 
burkolat tetejére  kb. 5-6 cm vtg járható felületű, csekély 
páradiffúziós ellenállású (pl cementkötésű fagyapot) hőszigetelő 
táblák elhelyezése a homlokzati sávtól kb. 1 m-es elhagyással és ezen 
a felületen szálas fújt hőszigeteléssel - csekély mértékben javítja a 
padlásfödém hőszigetelő képességét.  

   A padlásfödém tetejére nem éghető anyagú, járható 
felületű, méretezett vastagságú, csekély páradiffúziós ellenállású 
hőszigetelő táblák beépítése, az eresz mentén a hőhídhatás 
csökkentése befújható szálas hőszigeteléssel - csak pontos felmérés 
és méretezés alapján készíthető, jelentős hőszigetelő hatás, de 
kondenzációs kockázat az eresznél. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Egyszerűen kivitelezhető az általános felületen;  
+ javítja a padlásfödém hőszigetelő képességét, a padlás alatti tér 
komfortját; 
- a tagozatok és az ácsszerkezet miatt nem lehet hőhídmentes; 
- az eresznél a homlokzati hőszigetelés hiánya miatt mindenképpen 
fokozott hőhíd alakul ki, megnő a kondenzáció lehetősége, amely 
meggyorsíthatja a fafödém tönkremenetelét. 

AJÁNLÁSOK 

- Alacsony diffúziós ellenállású, nem éghető anyagok alkalmazása; 
- egyszerű anyaghasználat;  
- szakértő tervező, szakkivitelező bevonása elengedhetetlen; 
- a társasházi közösség beleegyezése szükséges. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK/HIVATKOZÁSOK 

Az ereszhez csatlakozó szerkezetek felülvizsgálata, megfelelő vízzáró 
védelem kialakítása, részletes hőhíd ellenőrzés. 

SZERKEZET_SZE04 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
épületszerkezeti felújítás 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
meglévő átalakítása/korszerűsítése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
bérlők, lakástulajdonosok, önkormányzat               

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
társasházi megegyezés  

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
engedélyköteles /szerkezeti változtatásnál/ 

KÖLTSÉG  *** 
3.000 – 9.500 Ft/m2 

KARBANTARTÁS ** 
időszakos 
 

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK 

A zárófödém általában csapos gerendás 
fafödém alul nádazással és vakolattal, felül 
homokfeltöltésen padlásburkoló téglával. A 
tető kötőgerendás ácsszerkezet, a héjazat 
egyszeres cserépfedés, a vízelvezetés 
horganylemez csatorna és ejtőcső. 
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 NYÍLÁSZÁRÓK/ABLAKOK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Eredeti homlokzati nyílászárók megtartása, szükség szerint felújítása; 
- a korábban lecserélt (műanyag) egyhéjú nyílászárók helyére kéthéjú.  

RÖVID LEÍRÁS 

- A korszak eredeti homlokzati ablakainak legnagyobb hányada 
esslingeni faredőnyös, kb. a 30% belső spalettás (ún. kapcsolt geréb-
tokos ablak), ∑ 60-80%. Társított szerkezet nélküli kéthéjú ablak jel-
lemzően az udvarokban van. (A légudvariakat itt nem tárgyaljuk.)  
- A meglévő nyílászárók passzítása: gépészeti szellőzésnél (2 év alatt) 
megtérülő energetikai beruházás, + 1% Uw értékjavulás.  
- Az alacsony sugárzású keménybevonatos low-e üveg (1, 2 rtg.) cse-
re, vékony hőszigetelő üvegezés beépítése az eredeti ablakok belső 
ré-tegébe, csak ha biztosított a tér állandó dekompressziós légcse-
réje. 

 kapcsolt gerébtokos ablak felújítási 
lehetőségei 

átlag ablak: 120(109)/218(208) cm 

Uw EN ISO 10077 szerint 

Redőny/spaletta  
nélkül 

Zárt spaletták 
mellett 

eredeti állapot 2.23 W/(m2K) 1.49 W/(m2K) 

szárny-tok csatlakozás passzítása 2.13 W/(m2K) 1.45 W/(m2K) 

+ 1 réteg keménybevonatos low-e 
síküvegre cserélve (–29-30%) 

1.51 W/(m2K) 1.13 W/(m2K) 

+ mindkét rétegen low-e üvegcsere 1.43 W/(m2K) 1.09 W/(m2K) 

passzítás + 3–4–3 hőszigetelő üveg 1.44 W/(m2K) 1.09 W/(m2K) 

passzítás + 3–6–3 hőszigetelő üveg  1.33 W/(m2K) 1.03 W/(m2K) 

- A faredőnyök a spalettákhoz hasonlóan javítják az ablakokat, de kb. 
a spalettás ablak fenti Uw értékéhez + 0,1-0,2 W/(m2K) hozzáadandó; 
- vastag függönyök éjszakai alkalmazása: +10-18 % Uw értékjavulás; 
- a két ablakréteg közé textilroló és (cellás árnyékoló) is elhelyezhető, 
jól záródóan + 14-28% és (36%) Uw értékjavulást eredményeznek.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A kéthéjú ablak szoláris nyeresége: 1,3-1,4-szerese az egyhéjúnak, 
+ a hőcserehatás kihasználható, a napsütötte kettős ablak mini klíma-
homlokzat, a résein bejutó levegőt felmelegítve filtrálja a belsőbe;  
+ vastagabb üvegekkel a hangszigetelő képesség is nő (4 és 6 mm); 
+ a hangszigetelő képesség az üvegrétegek távolságával is növelhető; 
+ széthúzott (eredeti) kéthéjú ablakokkal a beépítésből adódó hőhíd-
hatás nagyban csökken, nincs kondenzáció a belső ablakbélleten; 
+ a low-e réteg áttetsző, nem tükröződik, nincs esztétikai veszteség. 

AJÁNLÁSOK 

Támogatandó energetikai beruházáscsomag: 
- a meglévő, eredeti ablakok keménybevonatos low-e üvegcseréje 
1rtg. (17-19 éves megtérülés) + passzítás (2 éves) megtérülés. Hoza-
dék: felújítás–nagyobb munkaerőigény = gazdaságélénkítés, hosszú 
élettartam, jó hangszigetelés, turisztikai vonzerő, szép ház. 
- Az egyhéjú ablakok helyére kéthéjú, jobb energetikájú, eredetivel 
formailag is egyező, 43 mm-es vékony keretű = jobb bevilágítást adó 
low-e üvegekkel + roló a két ablakréteg közé.  
- Télen, sötétedés után: redőnyök leengedése, a spaletták becsukása, 
+ roló/cellás árnyékoló + függöny, nyáron pedig nappal alkalmazva. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZE/07 TERMÉSZETES SZELLŐZÉS, SZE/06 NYÍLÁSZÁRÓK/AJTÓK, É/A01  

SZERKEZET_SZE05 

BEAVATKOZÁS JELLEGE     
épületszerkezeti / használói 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: önkormányzat, társasház, 
lakástulajdonosok; résztvevők: tulajdonosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
önkormányzat és lakástulajdonosok 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
Üvegezési munka 
Ablak- és redőny/spaletta felújítási munka 
előkészítése, tervezése 

KÖLTSÉG  * 
Energetikai beruházás: 4 mm vastag, 
keménybevonatos low-e síküveg:  
5.500 Ft/m2  
+ a gittes beépítés költsége: 3.500Ft/m2 

KARBANTARTÁS * 
 

PÉLDA 

Esslingeni faredőnyös kapcsolt gerébtokos 
(kéthéjú) ablak, redőnyszekrénye hőszigetelve  

      
  2 ablakréteg közé textilroló/cellás árnyékoló   
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NYÍLÁSZÁRÓK / AJTÓK 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Eredeti homlokzati ajtók megtartása, szükség szerint felújítása, 
- az eredetivel forma-azonos kópiák, falcos felütközésű kétszárnyú 
bejárati ajtók pótlása, az eredeti homlokzatok visszaállítása; 
- korábban lecserélt, nem eredeti (műanyag) ajtók cseréje, melyeknek  
 az Uw értéke már nem javítható fel, cserélhetőek az eredeti véset 
váztáblázatos – csak mélységi méretében felvastagított – ajtókra;  
- támogatás, ösztönözés az eredeti ajtók megtartására + üvegcserére. 

RÖVID LEÍRÁS 

- Ajánlott energetikai beavatkozás az nyílászárók passzítása.  
- Vastag függönyök éjszakai alkalmazásával, 10-18 % Uw értékjavulás. 
- Érdemes az előszobákban a teljes falfelületet is eltakaró függönyt 
alkalmazni. Az előszobákban a faltól falig érő és a plafonnál-padlónál 
is záró vastag (akár kétrétegű) függöny helyettesítheti a kétrétegű 
nyílászárást és a fal hőszigetelő képességét is javítja. Növeli a légzá-
róságot, csökkenti a lábnál lévő huzathatást. 
- Az ajtók kitekintő ablakának üvegezése és a felettük lévő bevilágító 
ablakok eredeti egyrétegű üvegezésének helyére a legvékonyabb hő-
szigetelő low-e üveg beépítése: termikus távtartóval, gáztöltéssel. 
- Kitekintő ablakok meglévő üvege mögé is beépíthető a + üvegezés. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Az üvegcsere helyszíni üvegezéssel, gyors és hatékony beavatkozás; 
+ ajtókban jelentős esztétikai veszteséggel nem jár a belső rtg.+ üveg; 
+ az eredetinél vastagabb üvegezés a hangszigetelő képességet 
súllyal arányosan megnöveli; 
+ az elterjedt közfelfogással ellentétben nem könnyű a fa 
váztáblázatos ajtók betörése, ha az alsó és felső tolózár is működik, 
+ általában függőfolyosók alatt védettek, egy teljes körű felújítást kö-
vetően újabb 100-150 évre jók, főleg ha vörösfenyőből készültek; 
+ a kitekintő ablakok rácsai a korlátokkal azonos stílusú kovácsműves 
alkotások, vagy eredeti vasosztású biztonsági rácsok, 
- a teljes szerkezet nem tudja a mai energetikai követelményeket kie-
légíteni, hacsak nem belülről kapnak 1 + réteget, amire azonban nem 
jellemző az igényes formai kialakítás, általánosan nem javasolt megol-
dás és nem is egy megtérülő beruházás, a kis fafelület miatt, 
- jelenleg még nincs presztízse a meglévő értékes ajtóknak, cserélik; 
- forma-azonos gyártásuk költséges, és nem jellemző, hogy követik az 
ablakokkal is egységes, eredeti tagozatos stílushordózó díszítést. 

AJÁNLÁSOK 

Támogatandó energetikai beruházáscsomag: 
- a meglévő, eredeti lakásbejárati ajtók és felülvilágító ablakok felújí-
tása, üvegezés vékony (3–6–3 low-e) hőszigetelésűre cserélve, (10 é-
ven belül megtérül) + passzítás (2 éven belül megtérül); 
- homokfúvott üveggel vagy matt fóliával az előszoba világos marad; 
- az ütközők nem fokozott légzárású tömítése; 
- 3 ponton történő zárás megoldása plusz 2 egyszerű zár beépítése,  
- vastag függöny legalább éjjelre behúzva: olcsó, egyszerű, hatékony.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/A01 HOMLOKZATOK HELYREÁLLÍTÁSA 
É/A02 NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA, É/A03 SZÍNEK – FELÜLETEK 
ÖSSZEHANGOLÁSA 
SZE/05 NYÍLÁSZÁRÓK/ABLAKOK 
SZE/07 TERMÉSZETES SZELLŐZÉS 

 

SZERKEZET_SZE06 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
épületszerkezeti - használói 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: társasház, 
lakástulajdonosok, pályázatkiírók;  
résztvevők: lakástulajdonosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS * 
önkormányzat és lakástulajdonosok 

ELŐKÉSZÍTÉS  * 
Üvegezési munka előkészítése 
Ajtó felújítási munka előkészítése 

KÖLTSÉG  ** 
3–4–3 low-e vagy 3–6–3 low-e, gáztöltésű 
hőszigetelő üveg + beépítés: 12.500 Ft/m2 

KARBANTARTÁS * 
nem szükséges többlet 

 

PÉLDA 

Lakásbejárati ajtó: az eredeti üveg mögé 
beépített 3–6–3 low-e hőszigetelő üveg. 
Felső ablakban: 3–6–3 low-e üvegcsere.  
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TERMÉSZETES SZELLŐZÉS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Az eredeti homlokzati nyílászárók megtartása, 
- a falazathoz hőfizikailag illő, kapcsolt gerébtokos kéthéjú szerkezet;  
- felújítás, passzítás: a vetemedett nyílászárók esetében. 

RÖVID LEÍRÁS 

- Lakóépület tervezési légcsereszám n = 0,5 1/h (levegő fele óránként) 
- 25-30 m3/h/fő friss levegőszükségletet (a használattól is függ); 
- a leginkább megtérülő, energiaigényt csökkentő intézkedés a 
filtrációs légcsere megfelelő mértékű korlátozása passzítással: 
- a teljes hőveszteségből a szellőzés: 32-35%, utána: 21-23%; 
- passzítással a nem jól záródó nyílászáróknál csökkenthető a túlzott 
légcsere, a záródási hézag átlag < 3-4 mm, résfelület < 500 mm2/m2.  
Átlagos méretű lakás (60-70 m2) esetében átlagos használattal ez 
pont a legmegfelelőbb a páramérleg szempontjából is. 
- fokozott légzárású gumiütközők alkalmazása túlzott légzárósághoz 
vezet (átlagos: 120/220-240); gumiütközős ablakon át csupán 0,75 m3 
levegő filtrálódik óránként. n = 0,015 1/h (mögöttes tér átlag: 50 m3). 
A szükséges légcserének ez csupán az 1/33 része.  1-2 óra alatt a 
relatív nedvességtartalom φ > 75%-ra emelkedhet, ami kritikus. 
- Kikeményedő kitt/akril a lakások összes nyílászáróján: n < 0,3 1/h.  
- Hálószobákban min. 8 órás időtartamra szellőztetés nélkül csak a 
filtrációval biztosítandó a páramérleg, és a 25-30 m3/h/fő friss 
levegőszükséglet is. Átlagos használatra méretezve nem elég n < 0,3. 
- Passzítást követően az ütközők tömítése nem szükséges, sőt eseten-
ként káros. Csupán a bejárati ajtó légzárásának kismértékű 
fokozásával elérhető egy „ideális” légzárás, amely még nem kritikus.  
- Felragasztható, összenyomódó és egyszerűen visszaszedhető szi-
vacstömítés, mellett nincs túlzott légzárás. A szálló port/zajt szűri. 
- Az esslingeni redőnytok belső oldali szerelőajtajának fokozottabb 
légzárósága megoldandó, mert ott nincs szükség filtrációra. 
- Leengedett redőny, vastag függöny, két ablak közötti roló, téli 
ablakpárna és spaletta is csökkenti a filtrációs légcserét.  

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Passzítással a hőszigetelő képesség is nő: Uw=2,23-ről 2,13 W/m2K-re, 
+ a meglévő, állandó (filtrációs) szellőzés mellett nincs penészesedés,  
+ nincs üzemeltetési és javítási költsége, mint a gépi szellőzéseknek, 
+ asztmás, allergiás embereknek (> lakosság ¼-e) ajánlott a természe-
tes szellőztetésű lakótér, 
+ a légcsere biztosított a semleges zóna alatt és fölött is (a parapettől 
szemöldökig a belmagasság 2/3 részén), ezért gépi rásegítés nélkül is 
beindul a mögöttes tér állandó kismértékű filtrációs légcseréje. 

AJÁNLÁSOK 

- Nagy lakások (nem hálószobai és nem konyhai funkciót betöltő nap-
palijának) ablaka/erkélyajtaja a belső szárnyakon tömíthető könnyen 
visszaszedhető tömítéssel, ha a használati mód megváltozik; 
- kémények, légaknák és légudvarok szívóhatását (kürtőhatást) érde-
mes megtartani, mint természetes dekompressziót, mely adott, és 
jelenleg biztosítja a homlokzati ablakok befelé történő filtrációját;  
- résszellőző beépítése nem javasolt, rontja a homlokzatok összképét, 
tönkre teszi a díszített tokosztót: a tömítések nélküli, falcos ütközőjű 
(filtrációs légcserét is biztosító) ablakok mellett nincs rá szükség.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

É/A01-03 VÉDENDŐ KÜLSŐ BUROK HELYREÁLLÍTÁSA  
SZE/05 NYÍLÁSZÁRÓK/ABLAKOK, SZE/06 NYÍLÁSZÁRÓK/AJTÓK  

SZERKEZET_SZE07 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
épületszerkezeti - használói 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
zéró energiaigény 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: önkormányzat, társasház, 
lakástulajdonosok, 
résztvevők: bérlők, lakástulajdonosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS * 
önkormányzat és bérlők; önállóan 
lakásonként 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
ablakpasszítás és redőny felújítási munka  

KÖLTSÉG  * 
A felújítási költségek állapotfüggőek 

KARBANTARTÁS  
 

PÉLDA 

Passzított tok-szárny csatlakozású ablakok: 
filtrációs légcsere az ütközőknél felül, 
körben, két oldalt és alul: 

 
 
Kéthéjú eredeti kapcsolt gerébtokos ablak 
(be–be nyíló szárnnyal, 43 mm fakerettel)  
A külső tokosztó minden esetben díszített 
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GÁZKONVEKTOROS FŰTÉS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Meglévő parapet-konvektoros kialakítás, 
- a régi elavult készülék azonos teljesítményű konvektorra engedély 
nélkül cserélhető; 
- konvektor áthelyezés, vagy új konvektor felszerelése esetén szakér-
tő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen; 
- a légbevezetés módjának, illetve a gázvezeték nyomvonalának vál-
toztatásakor hatósági engedélyeztetés szükséges. 

RÖVID LEÍRÁS 

A parapet előtt elhelyezett és azon kivezetett meglévő zárt égésterű 
gázkonvektorok cseréje célszerű, mivel a mai konvektorok szabályo-
zása és üzeme sokkal korszerűbb, hatásfokuk megközelíti a fali gázka-
zánokét (~90%). A cserével energia-megtakarítás érhető el. Csere ese-
tén figyelni kell, hogy az új berendezés parapet kivezetése azonos kia-
lakítású legyen, mint a régi, ellenkező esetben az égéstermék elveze-
tés módosítása engedélyhez kötött. E megoldás helyett azonban in-
kább javasoljuk a konvektorok egyéb hőtermelőre (pl. gázkazán) való 
cseréjét. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A régi konvektor cseréjével energia-megtakarítás érhető el; 
+ a beruházás költsége kisebb, mint lakásközponti fűtés kialakítása 
esetén; 
+ zárt égésterű készülék, így minimális a szénmonoxid lakótérbe való 
kerülésének esélye; 
+ a helyiségek hőmérséklete egyedileg szabályozható; 
- a hőfokeloszlás lakáson belül kedvezőtlen, maradnak fűtetlen 
helyiségek; 
- parapet-kivezetések homlokzaton nem esztétikusak; 
- zajproblémákat okozhat a berendezés a lakótérben (főleg lemezkon-
vektoroknál). 

AJÁNLÁSOK 

Az öntöttvas tűzterű konvektorok halkabbak a lemez konvektoroknál. 
A meglévő konvektort célszerű azonos teljesítményűre cserélni, mivel 
ebben az esetben nincsen szükség engedélyeztetésre. A használati 
melegvíz-termelés korszerűsítése is célszerű a fűtési rendszer korsze-
rűsítésekor. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZG/02 EGYEDI GÁZKAZÁNOS FŰTÉS 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

A korszerűsítés egyedi, lakás, illetve helyiség szintű. Csak a már 
meglévő konvektorok cseréje javasolt, új kiépítését kerülni kell. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_01 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG *** 
energiahatékonyság növelés; földgázigény 
és CO2 kibocsátás csökkenése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: lakástulajdonos; 
résztvevők: önkormányzat, bérlők, 
lakástulajdonosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ** 
önkormányzat és bérlők 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
A légbevezetés módjának, illetve a 
gázvezeték nyomvonalának 
változtatásakor körültekintő tervezés és 
hatósági engedélyeztetés szükséges 

KÖLTSÉG  ** 
10.000-12.000 Ft/m2 (alapterület) 

KARBANTARTÁS *** 
éves 
 

PÉLDA 

Korszerű parapet konvektor, jobb 
hatásfokkal és szabályozható üzemmel.  
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EGYEDI GÁZKAZÁNOS FŰTÉS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Kéménycsatlakozási lehetőség; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen; 
- a légbevezetés módjának, illetve a gázvezeték nyomvonalának vál-
toztatásakor hatósági engedélyeztetés szükséges. 
 
 

RÖVID LEÍRÁS 

Az Ökodesign irányelv értelmében 2015. szeptember 26. óta csak 
kondenzációs kazán hozható forgalomba. Ez speciális égéstermék el-
vezetést von maga után, mely igen költséges lehet, ha a kéménycső 
hosszú. Kazánok parapetes füstgázkivezetése ezen épületekben álta-
lában nem engedélyezett. Ilyen megoldással egyben a melegvíz-ellá-
tás is megoldható. A jobb komfort érdekében célszerű indirekt fűtésű 
(kazánba épített) tárolót is alkalmazni. A fűtési csővezetékek a falban 
vezethetők (pl. ötrétegű csőben), esetleg helyenként a parketta alatt 
(pl. átvezetés egy erkélyajtó előtt). Ilyenkor a parketta eredeti álla-
potát vissza kell állítani. A radiátorokat a helyiségenkénti szabályoz-
hatóság érdekében termosztatikus szeleppel kell ellátni. 
 
 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ A régi kazán cseréjével energia-megtakarítás érhető el; 
+ zárt égésterű készülék, így kicsi a szénmonoxid lakótérbe való kerü-
lésének esélye; 
+ a helyiségek hőmérséklete egyedileg szabályozható; 
+ a hőfokeloszlás lakáson belül kedvező; 
- drága égéstermék elvezető kiépítés (főleg nagy hossz esetén); 
- meglévő radiátorok nagyobb méretűre való cseréje szükséges lehet. 
 
 

AJÁNLÁSOK 

Érdemes egy hőtermelővel megvalósítani a fűtés és HMV termelést 
egy lakáson belül. Fontos egyúttal a megfelelő elektromos hálózat 
kialakítása, a meglévő, elavult hálózat cseréje. 
 

 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

 
A fűtési és HMV hőtermelőt a konyhában, vagy a 
fürdőszobában lehet elhelyezni. Az elhelyezést nagymértékben  
befolyásolja az épített kémény helye. 

 

 

SZERK_GÉPÉSZET_02 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
energiahatékonyság növelés; földgázigény 
és CO2 kibocsátás csökkenése 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: lakástulajdonos; 
résztvevők: önkormányzat, bérlők, 
lakástulajdonosok 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ** 
önkormányzat és bérlők 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
tervezést és engedélyeztetést igényel 

KÖLTSÉG  *** 
Kazáncsere és kéménybélelés: 
12.000 – 14.000 Ft/m2 (alapterület) 
Teljes fűtési rendszer kiépítése: 
25.000-38.000 Ft/m2 (alapterület) 

KARBANTARTÁS *** 
éves 
 

PÉLDA 

Korszerű kondenzációs falikazán 
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HÁZKÖZPONTI FŰTÉS GÁZKAZÁNNAL 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Megfelelő keresztmetszetű kéménykürtővel ellátott használaton 
kívüli üres terek az alagsorban, esetleg a padláson; 
- tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél a legegyszerűbb; 
- épületszintű átalakításokat igényel, amely akár szükségessé teheti a 
lakók ideiglenes kiköltöztetését; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen. 

RÖVID LEÍRÁS 

Központi kondenzációs üzemű gázkazán telepítése égéstermék elve-
zetéssel az alagsorban, vagy esetleg megerősített födémmel rendel-
kező padláson, és a hozzá tartozó új fűtési és cirkulációval rendelkező 
használati melegvíz (HMV) hálózat kiépítése az egyes lakásokig. 
Tetőtéri kialakítás esetén nehézkes a gázmérő telepítése és a gázcső 
vezetése. A HMV rendszerhez a szükséges tároló a kazán mellett el-
helyezhető. Az új csővezetékek a pincéből a lakásokig vezethetők pél-
dául a meglévő WC ejtővezetékek mellett elrabitzolva. A fűtetlen te-
rekben futó csővezetékeket hőszigetelni kell. A lakásokon belüli hőel-
osztás a WC-ben, vagy fürdőszobában elhelyezett osztó-gyűjtőről va-
lósulna meg. Költségosztás érdekében hőmennyiségmérő elhelyezhe-
tő közvetlenül az osztó-gyűjtőnél. A fűtési és cirkulációs rendszer be-
szabályozása a gazdaságos működés érdekében elengedhetetlen. La-
kás szinten szükség lehet a meglévő hőleadó radiátorok nagyobb 
méretűre való cseréjére. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Jelentős energia-megtakarítás érhető el központi rendszerrel; 
+ a beruházás költsége kevesebb, mint az egyedi kazáncserékkel; 
+ nincs szükség egyedi égéstermék-elvezető rendszerek kialakítására; 
+ padláson való elhelyezéskor az égéstermék-elvezetés kérdése egy-
szerűsödik; 
- szükséges a ház kiürítése a kivitelezés során; 
- égéstermék elvezetés kiépítése a pincei kazántól drága és bonyolult. 

AJÁNLÁSOK 

A látszó csővezetékek csőátmérővel megegyező méretű szigeteléssel 
való ellátása. Célszerű összehangolni a teljeskörű építészeti, épület-
szerkezeti felújítással. Kéménynek megfelelő építészeti megjelenésű-
nek kell lennie.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZG/05 HÁZKÖZPONTI MELEGVÍZ TERMELÉS, SZG/04 HÁZKÖZPONTI 
FŰTÉS TÁVHŐVEL , SZG/09 NAPKOLLEKTOROS HMV TERMELÉS, É/E2 
PINCE/HASZNOSÍTÁS, É/E8 PADLÁS / HASZNOSÍTÁS 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

A kialakítandó kazánház a fűtési kazánokkal és 
HMV tárolóval a pincében helyezkedne el, vagy 
a megerősített födémszerkezetű padlástérben. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_03 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
jelentős primerenergia igény és CO2 
kibocsátás csökkenés 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
tulajdonosok, bérlők, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
megegyezés a társasházi közgyűlésen; 
szabályozási terv módosítás 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
körültekintő tervezés és hatósági 
engedélyeztetés szükséges 

KÖLTSÉG  *** 
23.000 - 35.000 Ft/m2 (alapterület) 

KARBANTARTÁS *** 
éves 
 

PÉLDA 

Társasházi kondenzációs gázkazánok 
kaszkád kapcsolásban 
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HÁZKÖZPONTI FŰTÉS TÁVHŐVEL 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Használaton kívüli üres tér az alagsorban vagy a földszinten, 
- tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél oldható meg a 
legegyszerűbben; 
- épületszintű átalakításokat igényel, amely akár szükségessé teheti a 
lakók ideiglenes kiköltöztetését; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen. 

RÖVID LEÍRÁS 

Távfűtési hőközpont kialakítása az alagsorban, és a hozzá tartozó új 
fűtési és cirkulációval rendelkező használati melegvíz (HMV) hálózat 
kiépítése az egyes lakásokig. A HMV rendszerhez a szükséges tároló a 
távfűtési hőközpont mellett elhelyezhető. A csőhálózat nyomvonalát 
meg kell tervezni. Az új csővezetékek a pincéből a lakásokig vezethe-
tők például a meglévő WC ejtővezetékek mellett elrabitzolva. A fűtet-
len terekben futó csővezetékeket hőszigetelni kell. A lakásokon belüli 
hőelosztás a WC-ben, vagy fürdőszobában elhelyezett osztó-gyűjtőről 
valósulna meg. Költségosztás érdekében hőmennyiségmérő elhelyez-
hető közvetlenül az osztó-gyűjtőnél. A fűtési és cirkulációs rendszer 
beszabályozása a gazdaságos működés érdekében elengedhetetlen. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Jelentős energia-megtakarítás érhető el központi rendszerrel; 
+ nincs szükség égéstermék-elvezető rendszerek kialakítására; 
+ az épületen belüli beruházás költsége jelentősen alacsonyabb, mint 
az egyedi/lakásonkénti kazáncserékkel; 
+ lehetőség van távhűtési rendszer megvalósítására; 
+ a belterülettől távol eső károsanyag kibocsátás; 
+ hosszútávon jelentős nemzetgazdasági szintű előnyök; 
- szükséges a ház kiürítése a kivitelezés során; 
- távfűtési rendszer kiépítéséhez több épület együttes összefogása 
szükséges, a távfűtési csővezetékek költsége hozzáadódik az épületen 
belüli beruházáshoz. 

AJÁNLÁSOK 

A látszó csővezetékek csőátmérővel megegyező méretű szigeteléssel 
való ellátása. Célszerű összehangolni a teljeskörű építészeti, épület-
szerkezeti felújítással. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZG/03 HÁZKÖZPONTI FŰTÉS GÁZKAZÁNNAL, SZG/05 HÁZKÖZPONTI 
MELEGVÍZ TERMELÉS, V/16 TÁVHŐELLÁTÁS, É/E2 
PINCE/HASZNOSÍTÁS, É/E8 PADLÁS / HASZNOSÍTÁS 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

                                                            A kialakítandó hőközpont a hőcserélőkkel és HMV tárolóval a pincében helyezkedne el. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_04 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
jelentős primerenergia igény és CO2 
kibocsátás csökkenés, centralizált 
károsanyag kibocsátás 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: önkormányzat, társasház; 
résztvevők: tulajdonosok, bérlők, 
önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
megegyezés a társasházi közgyűlésen; 
szabályozási tervmódosítás 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
körültekintő tervezés és hatósági 
engedélyeztetés szükséges 

KÖLTSÉG  ***** 
25.000- 39.000 Ft/m2 (alapterület) 

KARBANTARTÁS ** 
éves 
 

PÉLDA 

Távhőrendszer séma  
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HÁZKÖZPONTI MELEGVÍZ TERMELÉS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Használaton kívüli üres terek az alagsorban, esetleg a padláson; 
- tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél a legegyszerűbb; 
- épületszintű átalakításokat igényel, amely akár szükségessé teheti a 
lakók ideiglenes kiköltöztetését; 
- központi hőtermelő kialakítható; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen; 

RÖVID LEÍRÁS 

Központilag használati melegvizet (HMV) a fűtési hőtermelővel (pl. 
kondenzációs kazán, távhő) összevontan célszerű termelni, amelyet 
az alagsorban, vagy esetleg a statikailag megerősített padláson lehet 
elhelyezni. A HMV rendszerhez a szükséges indirekt fűtésű tároló a 
hőtermelő mellett helyezhető el. Ambiciózusabb megvalósítás esetén 
a HMV termelésre rá lehet segíteni napkollektorokkal, ha azok elhe-
lyezése biztosítható a belső udvarokra néző, kedvező tájolású tető-
kön. Napkollektoros rendszer esetén további tárolók telepítésére van 
szükség. Cirkulációval rendelkező használati melegvíz (HMV) háló-
zatot kell kiépíteni az egyes lakásokig. Az új csővezetékek a pincéből a 
lakásokig vezethetők például a meglévő WC ejtővezetékek mellett 
elrabitzolva. A fűtetlen terekben futó csővezetékeket hőszigetelni 
kell. A lakásokon belül a WC-ben, vagy fürdőszobában a költségosztás 
érdekében vízmérőket kell elhelyezni. A cirkulációs rendszer besza-
bályozása a gazdaságos működés érdekében elengedhetetlen. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Jelentős energia-megtakarítás érhető el központi rendszerrel; 
+ a beruházás költsége kevesebb, mint egyedi intézkedések alkalma-
zása minden lakásban (kazáncserékkel, villanybojler cserével), 
+ nem foglalnak helyet a lakásokban az egyedi vízmelegítők, 
+ lehetséges a megújuló energia (napkollektor) használata; 
- szükséges lehet a ház kiürítése a kivitelezés során; 
- a napkollektoros rendszer összekötése az alagsori tárolókkal prob-
lémás lehet. 

AJÁNLÁSOK 

Ajánlott a fűtetlen terekben haladó csővezetékek csőátmérővel meg-
egyező méretű szigeteléssel való ellátása. Központi fűtés kialakítása. 
Célszerű összehangolni a teljeskörű építészeti, épületszerkezeti felú-
jítással. Kéménynek megfelelő építészeti megjelenésűnek kell lennie. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZG/03 HÁZKÖZPONTI FŰTÉS GÁZKAZÁNNAL, SZG/04 HÁZKÖZPONTI 
FŰTÉS TÁVHŐVEL , SZG/09 NAPKOLLEKTOROS HMV TERMELÉS, É/E2 
PINCE/HASZNOSÍTÁS, É/E8 PADLÁS / HASZNOSÍTÁS 

 
 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

A kialakítandó kazánház a fűtési 
hőtermelővel és HMV tárolóval a 
pincében helyezkedhet el, vagy a 
megerősített födémszerkezetű 
padlástérben.  

 

SZERK_GÉPÉSZET_05 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
jelentős primerenergia igény és CO2 
kibocsátás csökkenés 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
tulajdonosok, bérlők, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
megegyezés a társasházi közgyűlésen; 
szabályozási terv módosítás 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
körültekintő tervezés és hatósági 
engedélyeztetés szükséges 

KÖLTSÉG  *** 
23.000- 35.000 Ft/m2 (alapterület), 
fűtéssel összevontan 

KARBANTARTÁS ** 
éves 
 
 

PÉLDA 

Társasházi körülményeket kielégítő HMV 
tároló 
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TERMÉSZETES HŰTÉS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Bérlők, lakók részéről együttműködés; 
- ismertetőanyag rendelkezésre bocsátása a lakók számára a helyes 
használatról. 

RÖVID LEÍRÁS 

A lakások leginkább energiahatékony hűtési megoldása az intenzív 
éjszakai szellőztetés, valamint a napközbeni hőnyereségek minima-
lizálása. A szoláris hőterhelés minimalizálása érdekében nappal a 
redőnyöket le kell engedni (esetlegesen a spalettákat be kell zárni) és 
az ablakokat zárva kell tartani. Amennyiben nincsen sem redőny, sem 
pedig spaletta, úgy sötétítő függönyök alkalmazása javasolt. Továbbá 
lehetőség szerint kerülni kell a nappali szellőztetést is. Lombhullató 
növényzet segítségével bizonyos esetekben lehetőség van árnyéko-
lásra. Télen az árnyékolók éjszakai használata javítja a nyílászárók hő-
átbocsátási tényezőjét. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Nincs, vagy alig van beruházási költség; 
+ nincs üzemeltetési költség; 
+ egyszerűen, a lakók tájékoztatásával megvalósítható; 
+ kis karbantartási igény; 
- a lakók nagymértékű közreműködése szükséges; 
- zajproblémák és levegőminőségi problémák lehetnek az éjszakai 
szellőztetésnél. 

AJÁNLÁSOK 

Érdemes a nyílászárókat felújítani, passzítani - légtömörebbé tenni, 
ezen felül a redőnyöket javítani, cserélni. A beépített redőnytokokat 
ajánlott hőszigeteléssel ellátni, a réseken lévő filtrációs légáramokat 
megszüntetni. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZE/05 NYÍLÁSZÁRÓK/ABLAKOK, SZE/06 TERMÉSZETES SZELLŐZÉS 
É/A2 NYÍLÁSZÁRÓK, É/B1 SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / TÖBB LEVEGŐ, É/B2 
SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / TÖBB LEVEGŐ, É/D1 FÁK ÜLTETÉSE, É/D2 
PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE, É/D5 NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZAT-
RA, É/D6 NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE  

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

Redőnyök felújítása, cseréje és megfelelő használata. 
Lakásszellőztetés korlátozása az éjszakai órákra, szabad 
hűtés alkalmazása. 
Forrás: www.trefort.elte.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZERK_GÉPÉSZET_06 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
használói 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
zéró energiaigény 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: lakástulajdonosok; 
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS * 
önkormányzat és bérlők; önállóan 
lakásonként 

ELŐKÉSZÍTÉS  *** 
tájékoztató anyagok készítése, ablak és 
redőnyfelújítási munka előkészítése 

KÖLTSÉG  ** 
felújítási és oktatási költségek 

KARBANTARTÁS * 
5 évente 

 

PÉLDA 

Külső árnyékolás alkalmazása 
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GÉPI HŰTÉS KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Szakértő kivitelezők bevonása; 
- társasházi beleegyezés; 
- szabad, használható udvari homlokzati felület a faláttörésekhez. 

RÖVID LEÍRÁS 

Ha a lakáson belüli megfelelő nyári belső hőmérséklet nem érhető el 
csupán árnyékolással és éjszakai szellőztetéssel, akkor bizonyos fel-
tételekkel az udvari fronton lehetséges kültéri egység nélküli klímabe-
rendezés lakásonkénti alkalmazása. A kültéri egység nélküli rendszer 
nagy előnye, hogy a homlokzatra nem kell a megjelenést romboló 
egységet elhelyezni. A külső homlokzati faláttörést ekkor is csak egye-
di esetben, és csak különös figyelmességgel megtervezett módon le-
het alkalmazni. A homlokzat ily módon való megváltoztatásának lehe-
tőségét a lakóközösség szabályzatban rögzítheti. A gépi hűtés mellett 
fontos a hűtési igény minimalizálása árnyékolással és éjszakai szellőz-
tetéssel. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Nincs szükség központi hűtési rendszer kialakítására; 
+ nyáron elkerülhető a lakás túlmelegedése; 
+ esztétikus megvalósítás; 
+ belső komfort javulása; 
- hűtési energiaigény; 
- költséges; 
- zajproblémák; 
- kondenzvíz elvezetés megoldása nehézségbe ütközhet. 

AJÁNLÁSOK 

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében fontos a hűtési igény 
minimalizálása árnyékolással és éjszakai szellőztetéssel. A már tele-
pített kültéri egységgel rendelkező klímaberendezések cseréje. A kon-
denzvíz elvezetéséről gondoskodni kell. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZG/06 TERMÉSZETES HŰTÉS, SZE/05 NYÍLÁSZÁRÓK/ABLAKOK, 
SZE/06 TERMÉSZETES SZELLŐZÉS, É/A2 NYÍLÁSZÁRÓK, É/B1 
SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / TÖBB LEVEGŐ, É/B2 SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / 
TÖBB LEVEGŐ, É/D1 FÁK ÜLTETÉSE, É/D2 PLANTÉNERES FÁK 
ÜLTETÉSE, É/D5 NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZATRA, É/D6 
NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE 

 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

Azokban a lakásokban, ahol a túlmelegedés kockázata fennáll és be is következik, 
ott igény esetén kültéri egység nélküli klímaberendezések helyezhetők el. A nyári 
komfortproblémák leginkább a legfelső, esetleg a felső két szintet érinti. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_07 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti  

FENNTARTHATÓSÁG ** 
belső komfort növelése hűtési energia 
befektetésével; növeli az épület 
energiaigényét 

SZEREPLŐK *** 
kezdeményező: lakástulajdonos 
résztvevők: lakástulajdonosok, bérlők 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
megegyezés a társasházi közgyűlésen, 
esetlegesen szabályozási terv módosítása 

ELŐKÉSZÍTÉS  ** 
megfelelő berendezés és kivitelező 
kiválasztása 

KÖLTSÉG  ***** 
500-700 eFt/egység 

KARBANTARTÁS *** 
éves 
 

PÉLDA 

Példa a homlokzati kialakításra 
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HÁZKÖZPONTI FŰTÉS (BIOMASSZA) 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Megfelelő keresztmetszetű kéménykürtővel ellátott használaton kí-
vüli üres tér az alagsorban a kazánház kialakításához; 
- tüzelőanyag-tároló helyiség; 
- a tüzelőanyag szállítás logisztikailag megoldható; 
- tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél oldható meg a legegy-
szerűbben; 
- épületszintű átalakításokat igényel, amely akár szükségessé teheti a 
lakók ideiglenes kiköltöztetését; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen. 

RÖVID LEÍRÁS 

Biomassza kazán kialakítása az alagsorban, önálló tüzelőanyag-tárolóval, 
szilárdtüzelésre alkalmas égéstermék elvezetővel és a hozzá tartozó új 
fűtési és cirkulációval rendelkező használati melegvíz (HMV) hálózat kié-
pítése az egyes lakásokig. A fűtési és a HMV rendszerhez a szükséges hő-
tároló a biomassza kazán mellett elhelyezhető. Az új csővezetékek a pin-
céből a lakásokig vezethetők például a meglévő WC ejtővezetékek mel-
lett elrabitzolva. A fűtetlen terekben futó csővezetékeket hőszigetelni 
kell. A lakásokon belüli hőelosztás a WC-ben, vagy fürdőszobában elhe-
lyezett osztó-gyűjtőről valósulhat meg. Költségosztás érdekében hő-
mennyiségmérő elhelyezhető közvetlenül az osztó-gyűjtőnél. A fűtési és 
cirkulációs rendszer beszabályozása a gazdaságos működés érdekében 
elengedhetetlen. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Jelentős energia-megtakarítás érhető el központi rendszerrel; 
+ az épületen belüli beruházás költsége alacsonyabb, mint az egyedi/la-
kásonkénti kazáncserékkel; 
+ az épület primerenergia igénye és CO2 kibocsátása jelentősen csökken 
(CO2 semleges), CO kibocsátás alacsonyabb, mint gáztüzelésnél; 
- szükséges a ház kiürítése a kivitelezés során; 
- drága égéstermék elvezető rendszer kiépítése szükséges; 
- a tüzelőanyag tárolása (megfelelő mennyiség, alacsony nedvességtar-
talom) nehézségekbe ütközhet; 
- faelgázosító kazán üzeme nem automatizálható, pellet-tüzelés esetén 
költséges automatizálás kiépítése szükséges; 
- az SO2, NOx és szálló por kibocsátás kedvezőtlenebb, mint gáztüzelés e-
setén még korszerű készülék esetén is. 
AJÁNLÁSOK 

A látszó csővezetékek csőátmérővel megegyező méretű szigeteléssel 
való ellátása. Célszerű összehangolni a teljeskörű építészeti, épület-
szerkezeti felújítással. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZG/09 NAPKOLLEKTOROS HMV TERMELÉS  
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

A kialakítandó hőközpont a fűtési és HMV 
tárolókkal a pincében helyezkedne el. A 
szükséges tüzelőanyag tárolása is a pincében 
oldandó meg. A tüzelőanyagot száraz helyen a 
tüzelőanyagok tárolására vonatkozó előírások 
szerint kell tárolni. Az égéstermék megfelelő 
elvezetésről gondoskodni kell, erre a már 
meglévő kémények használhatók. 
 
 

 

SZERK_GÉPÉSZET_08 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
jelentős primerenergia igény és CO2 
kibocsátás csökkenés 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
tulajdonosok, bérlők, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS **** 
megegyezés a társasházi közgyűlésen; 
szabályozási terv módosítása 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
körültekintő tervezés és hatósági 
engedélyeztetés szükséges 

KÖLTSÉG  ***** 
30.000 - 42.000 Ft/m2 (alapterület) 

KARBANTARTÁS **** 
évente többször 
 

PÉLDA 

Pelletkazán és tüzelőanyag tárolás 
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NAPKOLLEKTOROS HMV TERMELÉS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Napkollektor telepítésére alkalmas, használható tetőfelület, mely 
városképi szempontból is elfogadható; 
- használaton kívüli üres terek az alagsorban esetleg a padláson; 
- tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél oldható meg a legegy-
szerűbben; 
- kialakított központi HMV elosztó rendszer; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen. 

RÖVID LEÍRÁS 

Központi HMV rendszer esetén lehetőség van napkollektoros rend-
szer telepítésére. A telepítés esetén feltétel, hogy legyen a napkollek-
torok számára használható (belső udvarokra néző, kedvező tájolású) 
tetőfelület. A napkollektoros körhöz a központi HMV tároló mellett 
szükséges további tároló kapacitás kiépítése üzembiztonsági szem-
pontból. Napkollektoros rendszer kialakítása távhőre kapcsolt HMV 
rendszer esetén nem javasolt. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Jelentős energia-megtakarítás érhető el központi rendszerrel; 
+ épületszintű megújuló energiahasznosítás; 
+ napkollektoros rendszer alkalmazásával kedvezőbb épületbesorolá-
si kategória érhető el; 
- szükséges lehet a ház kiürítése a kivitelezés során; 
- a napkollektoros rendszer összekötése az alagsori tárolókkal problé-
más lehet; 
- kis rendelkezésre álló tetőfelület esetén az igényekhez képest ele-
nyésző termelés. 

AJÁNLÁSOK 

Ajánlott a fűtetlen terekben haladó melegvíz- és cirkulációs-, valamint 
a szolárkör egészében a csővezetékek csőátmérővel megegyező mé-
retű szigeteléssel való ellátása.  

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

SZG/05 HÁZKÖZPONTI MELEGVÍZ TERMELÉS 
SZG/03 HÁZKÖZPONTI FŰTÉS GÁZKAZÁNNAL 
T/09 MEGÚJULÓ ENERGIA 

 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

Napkollektoros rendszer kialakításához elengedhetetlen a 
megfelelő tájolású, használható (belső udvari) tetőfelület, 
illetve a kialakított központi HMV rendszer. A napkollektorok 
miatt szükséges nagyobb tároló a pincében, vagy a megerő-
sített födémmel rendelkező padláson helyezhető el. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_09 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
primerenergia igény és CO2 kibocsátás 
csökkenés 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
tulajdonosok, bérlők, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
megegyezés a társasházi közgyűlésen; 
szabályozási terv módosítása; 
műemlékvédelmi egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
körültekintő tervezés és hatósági 
engedélyeztetés szükséges 

KÖLTSÉG  ***** 
155.000-175.000 Ft/m2 (kollektorfelület) 

KARBANTARTÁS *** 
éves 
 

PÉLDA 

Napkollektor  

 
 

 



574 

NAPELEMES ÁRAMTERMELÉS 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Napelem telepítésére alkalmas, használható tetőfelület, mely város-
képi szempontból is elfogadható; 
- tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél oldható meg a legegy-
szerűbben; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen. 
 
 

RÖVID LEÍRÁS 

Napelemes rendszer telepítésére lehetőség van, amennyiben van 
megfelelő tájolású, napelem telepítésére alkalmas (belső udvarokra 
néző, kedvező tájolású) tetőfelület. A rendszer kiépítése során szük-
séges a megfelelő elektromos hálózat kialakítása, az épület eredeti 
elektromos rendszerének felújítása. A megtermelt fölös energia be-
táplálható a villamos hálózatba. Napelemes rendszer telepítése min-
den felújítási típus esetén javasolt, mivel primerenergia igény és CO2 
kibocsátás csökkenés érhető el, ezen felül pedig az épület kedvezőbb 
kategóriába is kerülhet. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Primerenergia megtakarítás érhető el; 
+ épületszintű megújuló energiahasznosítás; 
+ napelemes rendszer alkalmazásával kedvezőbb épület-besorolási 
kategória érhető el; 
- kis rendelkezésre álló tetőfelület esetén elenyésző éves termelés; 
- kevés napelem esetén fajlagosan magas inverter költség; 
- hosszú megtérülési idő. 

AJÁNLÁSOK 

Ajánlott a villamos hálózat felújítása. 
 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/09 MEGÚJULÓ ENERGIÁK 
 

 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

Napelemes rendszer kialakításához elengedhetetlen a megfelelő tájolású, 
árnyéktól 100%-ban mentes, használható (belső udvari) tetőfelület. Az 
épület elektromos hálózatát fel kell újítani, a napelemek elektromos 
közműhálózatra való csatlakozását ki kell építeni, a hálózatra táplálás 
műszaki feltételeit meg kell teremteni. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_10 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
primerenergia igény és CO2 kibocsátás 
csökkenés 

SZEREPLŐK ***** 
kezdeményező: társasház; résztvevők: 
tulajdonosok, bérlők, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ***** 
megegyezés a társasházi közgyűlésen; 
szabályozási terv módosítása; 
műemlékvédelmi egyeztetés 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
körültekintő tervezés és hatósági 
engedélyeztetés szükséges 

KÖLTSÉG  ***** 
50.000-60.000 Ft/m2 (panelfelület) 

KARBANTARTÁS *** 
éves 
 

PÉLDA 

Napelem 
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ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN BELÜL 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- Használaton kívüli üres terek az alagsorban; 
- előny, ha a vízhasznosítás helyét adó vizes helyiségek felújítása víz-
hasznosítástól függetlenül is tervezett; 
- egyes tulajdonosok elhivatottsága mellett egész tulajdonosi kör hoz-
zájárulása szükséges; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen. 

RÖVID LEÍRÁS 

Kis, vagy közepes méretű tetőfelületekről összefolyó esővíz a haszná-
laton kívüli pincerészekben gyárilag kapható, vagy egyedi tervezésű 
önhordó tartályokba gyűjthető. Az esővíz-hasznosító rendszer része-
ként házi vízmű berendezéssel juttatható az összegyűjtött víz a hasz-
nosítás helyére. 
Az esővíz hasznosítása leginkább WC-k vízöblítésére javasolt, de le-
hetséges öntözési célú, vagy mosógép vízellátás. 
Az épületen belüli átalakítási munkák minimalizálása miatt elsősor-
ban a pinceszinthez közeli szinteken érdemes a vizet hasznosítani. Az 
esővíz időszakossága miatt a túlfolyás, illetve a vízpótlás kérdéseit 
meg kell oldani. 
 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Esővíz kis léptékű átmeneti tárolása, esővíz csatornák tehermen-
tesítése megvalósul; 
+ esővíz helyben hasznosul, üzemeltetési költségek csökkennek; 
- pincében lévő tér korlátozza a használat mértékét; 
- épületen, lakótéren belüli átalakítások is szükségesek. 

AJÁNLÁSOK 

A hasznosítás várható léptékét és a gyűjthető esővíz mennyiségét 
összhangba kell hozni egymással. Javasolt egy egyébként is szükség-
szerű/tervezett vizes helyiség felújításhoz időzíteni a beruházást, 
hogy a belső munkálatok ne okozzanak külön kellemetlenséget és 
költséget. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/10 CSAPADÉK TÁROZÁS 
É/E2 PINCE / HASZNOSÍTÁS 
 

 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

A kialakítandó ki nem használt pincerészben esővíz-gyűjés, tárolás, amely esővi-
zet jellemzően egyedi lakások WC öblítésére vagy öntözésre lehet hasznosítani. 
A záportározóként is működő rendszer a felfogott, majd öblítés után használt 
esővizet a szennyvíz-csatorna rendszeren keresztül juttatja ki az épületből, csök-
kentve az esővíz elvezető hálózatok terhelését. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_11 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG **** 
korszerűsítés 

SZEREPLŐK ** 
Kezdeményező: egyes tulajdonosok, 
résztvevők: egyes tulajdonosok, 
lakóközösség, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ** 
Önkormányzat és tulajdonosok 

ELŐKÉSZÍTÉS  **** 
Gondos tervezést igényel, 
engedélyeztetés viszont nem szükséges 

KÖLTSÉG  ** 
kb. 20-40.000 Ft/m3 

KARBANTARTÁS * 
éves 
 

PÉLDA 

Kis és közepes méretű esővíztárolás és 
hasznosítás épületen belül. 
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ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN KÍVÜL 
MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI  

- A lefedett belső udvarok közműveit pontosan fel kell térképezni, 
hogy az udvar alá épülő közepes, vagy nagyméretű esővíz-gyűjtő 
műtárgy beépítése ne okozzon problémákat; 
- a gyűjtött víz hasznosításának módja pontosan meghatározandó, 
mivel jelentős hatással van a beruházás finanszírozására és közös 
terek használatára; 
- szakértő tervezők, kivitelezők bevonása elengedhetetlen. 

RÖVID LEÍRÁS 

Közepes vagy nagyméretű tetőfelületekről, illetve burkolt udvarokról 
összefolyó esővíz a belső udvar burkolata alatt gyárilag kapható tartá-
lyokba gyűjthetők. Az esővíz hasznosító rendszer részeként házi víz-
mű berendezéssel juttatható az összegyűjtött víz a hasznosítás helyé-
re. 
Az esővíz hasznosítása leginkább közösségi zöldfelületek (zöldtetők, 
belső kertek) vízellátására javasolt, de lehetséges WC-k vízöblítése 
vagy mosógépek vízellátása. Az esővíz időszakossága miatt a túlfo-
lyás, illetve a vízpótlás kérdéseit meg kell oldani. 

ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK 

+ Esővíz jelentős léptékű átmeneti tárolása, esővíz csatornák teher-
mentesítése megvalósul; 
+ esővíz helyben hasznosul, üzemeltetési költségek csökkennek; 
- belső udvar közművezetékei nem kellően alapos tervezés, kivitele-
zés során sérülhetnek; 
- a lakásokon belüli felhasználás a gyűjthető eső mennyisége és a la-
kások nagy száma miatt minden lakás nem vonható be az esővíz hasz-
nosításába; 
- épületen, lakótéren belüli átalakítások is szükségesek lehetnek. 

AJÁNLÁSOK 

A hasznosítás várható léptékét és a gyűjthető esővíz mennyiségét 
összhangba kell hozni egymással. Amennyiben lakásokon belüli víz-
hasznosítás a cél, javasolt egy egyébként is szükségszerű/tervezett 
vizes helyiség felújításhoz időzíteni a beruházást, hogy a belső mun-
kálatok ne okozzanak külön kellemetlenséget és költséget. 

KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK 

T/10 CSAPADÉK TÁROZÁS 
É/E2 PINCE / HASZNOSÍTÁS 

 
 

ELHELYEZKEDÉS + KONCEPCIÓ  

A belső udvarok burkolata alatt esővíz gyűjés, tárolás, amely esővizet jellemzően 
épületen vagy épület körül létesített zöld felületek öntözésére, esetleg  lakások 
WC öblítésére lehet hasznosítani. 
A záportározóként is működő rendszer a zöldfelületek párologtatásával, vagy 
WC öblítés után használt esővíz a szennyvíz csatorna rendszeren keresztül 
történő elvezetésével kiegyenlíti a vízforgalmat, csökkenti az esővíz elvezető 
hálózatokat érő csúcsterheléseket. 

 

SZERK_GÉPÉSZET_12 
BEAVATKOZÁS JELLEGE     
gépészeti 

FENNTARTHATÓSÁG ***** 
korszerűsítés 

SZEREPLŐK **** 
Kezdeményező: lakóközösség 
résztvevők: lakóközösség, önkormányzat 

EGYÜTTMŰKÖDÉS *** 
Önkormányzat és tulajdonosok 

ELŐKÉSZÍTÉS  ***** 
Gondos tervezést igényel, 
engedélyeztetés viszont nem szükséges 

KÖLTSÉG  **** 
kb. 20-40.000 Ft/m3 

KARBANTARTÁS * 
éves 
 

PÉLDA 

Közepes és nagyméretű esővíztárolás és 
hasznosítás épületen kívül. 
 

 
 
 
 
 

 



HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

6. FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEK KATEGORIZÁLÁSA 
 

 
TÉRKÉPEK, KAPCSOLÓTÁBLÁK 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Város/Tömb/Épületszintű beavatkozások – térképek/kapcsolótáblák 
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6. HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET, TÖMBÖK, ÉPÜLETEK ÉR-

TÉKMEGŐRZŐ, ENERGETIKAI MINŐSÉGET JAVÍTÓ FELÚJÍ-

TÁSI LEHETŐSÉGEINEK KATEGORIZÁLÁSA – TÉRKÉPEK, 

KAPCSOLÓTÁBLÁK 

 

  



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Város/Tömb/Épületszintű beavatkozások – térképek/kapcsolótáblák 
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6.1. VÁROSI LÉPTÉKŰ BEAVATKOZÁSOK KAPCSOLÓTÁBLÁI 

 

 



 

HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Város/Tömb/Épületszintű beavatkozások – térképek/kapcsolótáblák 
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HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Város/Tömb/Épületszintű beavatkozások – térképek/kapcsolótáblák 
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HISTORIKUS VÁROSI SZÖVET MEGÚJÍTÁSA  

Város/Tömb/Épületszintű beavatkozások – térképek/kapcsolótáblák 
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6.2. MINTAHÁZAK ÉPÜLETSZINTŰ BEAVATKOZÁSAINAK, FELÚJÍ-

TÁSI LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉSE – KAPCSOLÓTÁBLÁI 

I./A2  BUDAPEST, VI. KER. NAGYMEZŐ UTCA 25.  

II./B2  BUDAPEST, VI. KER. IZABELLA U. 41.  

III./B5 BUDAPEST, VIII. KER. SZENTKIRÁLYI U. 13. 

IV./B5 BUDAPEST, VII. KER. CSÁNYI U. 8. 
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Nagymező u. 25. - Ó u. 34.  ÉPÜLET_I./A2 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / RÖVID LEÍRÁS VI. kerület, 16. tömb  HRSZ: 29028 

Terézvárosi, tipikus, intenzív beépítésű bérház, melynek 
uralkodó stílusjegye a neobarokk. Szabályos négyszög alakú 
saroktelken körülépített udvaros P+F+3 emeletes épület a 
Nagymező utcában kilenctengelyes, középre helyezett 
kapuval, az Ó utcában tizenegy tengelyes. A földszinti 
nyílások íves záródásúak, fölötte négyszög alakú 
felülvilágítók vannak. Az I. emeleten a mellvédfalak 
magasságáig érő posztamenseken féloszlopok állnak 
kompozit stílusú lábazattal és oszlopfővel. Felettük roccaille 
díszítésű timpanonok zárják az ablakok keretezését. A 
második emeleti ablakok Belvedere-oromzatosak. Az udvar 
neorokokó vakolatdíszítésű. A lábazat, az első emeleten lévő 
kőkonzolokkal gyámolított erkély, a kőkonzolos–kőlemezes 
függőfolyosó tömött tardos-piszkei vörös mészkőből készült. 
A lépcsőfokok trieszti tömött szürke mészkőből vannak. A 
főlépcsőházhoz loggia kialakítású közlekedő kapcsolódik. Az 
épületben szintenként 7 lakás van. Az utcafronti helyiségek 
enfilade-ban kapcsolódnak egymáshoz. A míves kovácsolt-
vas korlátok és ablakrácsok neorokokó díszítésűek.      

társasház 

Építés éve: 1894 

Építész/építtető: Schannen Ernő/ 
Karfunkel Salamon 

Szintszám: P + F + 3 

Stílus: historizáló, 
neobarokk 

Nettó alapterület:  3184 m2 

Nettó térfogat /fűtött: 11920 m3   

Védelem: fővárosi, egyedi 

Önkorm. 
tulajdonhányad: 

 

Állag: közepes  

Homlokzati anyag: vakolat    

Lábazati anyag:  tardosi mészkő 

Kapualj: díszített, terrazzo 
burkolatos  

Udvar használata:  alulhasznosított  

Építőmester: Gutwillig József 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / ELŐNYÖK-HÁTRÁNYOK ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 

+ adottságai, városon belüli elhelyezkedése kiváló, 
+ az épületben az igények változásával irodákat és üzleteket 
is kialakítottak a lakások mellett,  
+ homlokzati díszítettsége, a terrazzo burkolat, a lebegő-
lépcső, a kovácsoltvas korlátok, a kor igényes megoldásai, 
+ az épület megőrizte eredeti építészeti karakterét, 122 éves 
szerkezeteinek többsége építéskori állapotú, 
+ vakolatdíszeinek többsége ép, kivéve a főpárkány öntött 
konzolsorát.  
- az udvarloggiához kapcsolt 1960-as években beépített lift 
építészetileg igénytelen,  
- az épület cserépfedése elöregedett, teljes körű javításra  és 
cserére szorul a főpárkány és a zárófödém védelmében. 
- a belső udvar viszonylag szűkös a magasságához mérten, 
- az udvari lakások a legfelső szintiek kivételével sötétek.  

  

Földszinti alaprajz              Emeleti alaprajz 

   

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / AJÁNLÁSOK Keresztmetszet a belsőudvaron át 

Az elegáns, de átlagos bérlakásokkal megépült, jelenleg helyi 
védettségű lakóépület jellegzetes stílus-meghatározó 
karakterének megtartása. A színvonalas, kiváló anyagokból 
készített szerkezetek és az iparművészeti mestermunkák 
megőrzése. Kiemelkedő minőségűek az épület valószínűleg 
stukkó lustro öntvényei, homlokzati díszei, lépcsőházi 
kőelemei, terrazo padlóburkolata, kovácsoltvas díszei. Cél a 
legoptimálisabb és még értékvesztéssel nem járó 
energetikai korszerűsítés meghatározása. 
 
 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

Forrás: 74-12-belsoTVertekvKa, Forrás:  Neobarokk építészet 
Magyarországon 
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Épületszintű felújítási beavatkozások  
ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 

ÉPÍTÉSZETI JAVASLATOK Utcakép, az épület nézete a kereszteződés felől 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedvezőtlen légtérarányú belsőudvaros ház  
 
 
 

SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / TÖBB LEVEGŐ 
ÉPÜLET_B01 
 

Eredeti állapot: a magasság 
arányaihoz képest az udvar 
viszonylag szűkös, 
levegőtlen. 

  A természetes hűtés az 

udvar zöldfelületének 

növelésével, az éjszakai 

átszellőztetéssel 

megoldható. 

 Meglévő pincei 
ablakokon és az udvar felől 
telepítendő angolaknákon 
át a szellőztetés gravitációs 
működésű 

 Régi, jól bevált 
módszerrel a hűtés a nyitott 
kapun át, az udvar 
gravitációs átszellőzésével 
történik. A pince a 
homlokzat felületét lehűtő, 
a padlás  hővédő puffer 
zónaként funkcionál. 
 

BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY   
A belső oldali, átforduló sarkokra kevés fény 
érkezik 

ÉPÜLET_C01 
 

 

Eredeti állapot: a szűkös 
udvarméretű épület lenti 
helyiségeibe kevés fény jut. 

 Természetes bevilágítás 
javítása fényvisszaverő 
felületekkel, tükrökkel, 
irányított napfénnyel. A 
sötét lépcsőfeljáróba és a 
zárt terekbe fénykürtővel 
lehet bevinni a napfényt. 

 A bevilágító aknában 
elhelyezett tükörrel fényt 
lehet az alagsorba 
becsalogatni.   

 A tetőn 
elhelyezett, a nap mozgását 
követő (HELIOSTAT, egy fix 
és egy mozgó) 
tükörrendszer levetíti, és az 
udvarba irányítja a 
napfényt. 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A főlépcsőházból nyíló loggiás kialakítású 
közlekedő 
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PLUSZ / NAPELEM, NAPKOLLEKTOR HELYEI Napelem elhelyezhető az udvari tetőfelületen 

ÉPÜLET_F01 
 

Eredeti állapot: kedvező 
tájolású (árnyékmentes), 
belsőudvari tetőfelületek a 
megújuló energiaforrások 
elhelyezésére alkalmasak. 

 Napelemes tetőcserép 
homogén felületet alkot, 
majdnem minden 
tetőtípusra feltehető. 

 +   Megújuló 
energiák  felhasználása, mint 
napelemes és 
napkollektoros rendszerek.   

 

FÖLDSZINT / HASZNOSÍTÁS Udvarra néző értékes földszinti terek  

ÉPÜLET_E03 

 

Eredeti állapot: földszinti 
alulhasznosított terek.  

 A meglévő terek újra-
hasznosításával, összenyitá-
sával nagy földszinti terek 
kialakítása pl. üzlethelyisé-
gek, bérelhető terek számára. 

 Az udvari traktus 
térsorolásával értékes, 
kertkapcsolattal rendelkező 
belső terek alakíthatók ki. 

 A földszint és a 
pincetér részleges 
összekapcsolásával galériás 
terek (üzlethelyiségek, 
vendéglátóhelyek, kiállító 
terek stb.) jöhetnek létre. 

 

 

PADLÁS / HASZNOSÍTÁS Jó adottsággal rendelkező padlástér 
ÉPÜLET_E07 
 

Eredeti állapot: használaton  
kívüli tetőterek számára 
beépíthető üres padlástér. 

   
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 Épületen belüli mobili-
tással (lakáscserével) a leg-
felső emelet és a padlástér 
részbeni  egybe-nyitásával 
duplex lakásokat lehetnek. 

 A tető karakterének 
megtartásával tetőtér-
beépítéses, korszerű, 
teraszos nagyobb lakások és 
a fennmaradó részen közös-
ségi terek javasoltak. 

 A tetőszerkezetet 
meghagyva a felső lakások 
egységesen a tetőtéri 
adottságok kihasználásával 
vertikálisan bővülhetnek.  
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PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEM - KÖZÖSSÉGI 
Közösségépítő esemény színtere lehet az udvar  

ÉPÜLET_F02 
 

Eredeti állapot: használaton 
kívüli üres pincét, udvart és 
padlásteret belakhatják a 
lakók.  

 A felújítási folyamat a 
lakóközösséggel együtt, 
közösen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Közösségteremtő 
funkciók, események (pl. 
gangszínház, koncert) 
bővítése, az összetartozást 
elősegítő helyek kialakítása 
az udvaron.  

 Lakóközösség 
aktív részvételével 
közösségi, identitásteremtő 
terek létrehozása, 
lakókörnyezet jobbítása. 
 

UDVAR / HASZNOSÍTÁS Belsőudvari meglévő állapot 

ÉPÜLET_D02, D04, D06, D07, 
E05, F05, F06 
 

Eredeti állapot: a szűk udvar 
teljes egészében burkolt, 
különböző állapotú és 
minőségű anyagokkal, udvar 
közepén elhelyezett pont-
szerű víznyelő felé lejt.  Az 
utólagosan beépített liftház 
mind térileg és esztétikailag 
is rontja az összhatást. 

 Nagyméretű, esztétikus 
planténerek kihelyezése 
bokorfák és örökzöld cserjék 
telepítésével. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Szűk udvar leromlott, sivár burkolattal, 
minimális használattal 
 
 
 
 
 

 Filigrán, acél-
sodronyos támrendszer 
kiépítése a liftház körül, és 
kisebb burkolatbontással 
futónövények telepítése. 

 A teljes udvar 
megújítása, burkolat teljes 
cseréje. A liftház körül 
kisebb zöldfelület és 
acélsodronyos támrendszer 
kiépítése futó-növényekkel. 
Kültéri bútorok és egységes 
nagyméretű, planténerek 
elhelyezése bokorfákkal, 
cserjékkel. 
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Szerkezet/elem felújítási beavatkozások    

KÜLSŐ HATÁROLÓ SZERKEZETEK   
HOMLOKZATI FAL   
 

Meglévő állapot, utcai és udvari homlokzat             
 

 Eredeti állapot: tömör, 
téglafalak az utcai és az 
udvari homlokzaton 
vakolattal (44-80 cm), U = 
0,84-1,28 W/m2K. 

 Az utcai oldalon az 
architektúra, a kőlemezes 
erkély, az udvari oldalon a 
díszítettség, a függőfolyosó 
korlátozott szélessége, a 
kialakuló hőhidak stb.   
miatt az energetikai 
beavatkozás nem javasolt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Állagmegóvás: száraz, 
sómentes ép vakolat 
megtartása. 

 +   Vakolt 

felület és vakolatdíszek 

tisztítása, pótlása, felújítása.  

VÉGFALAK ÉS LÉGUDVAROK FALA   Meglévő légudvar 

SZERKEZET_01 Eredeti állapot: az U-alakú 
épület két végfala és a 
légudvarok falai vakoltak 
(32 - 48 cm), U= 1,28-1,7 
W/m2K. 

 A falak általános 
felületének felújítása 
(megtisztítás, új 
felületképzés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem éghető, utólagos, külső oldali hőszigetelés  

 
  

 +   A 
falszerkezet utólagos 
hőszigetelése 14 cm, nem 
éghető, utólagos, külső 
oldali hőszigetelő 
rendszerrel + szerkezeti 
kapcsolatok javítása. 

PADLÁSFÖDÉM Utcai főpárkány, a hőhíd nem erősíthető fel  

SZERKEZET_04 
 
 

Eredeti állapot:  
Csapos gerendafödém: 
padlásburkoló tégla (5 cm), 
salakfeltöltés (15 cm), 
gerendafödém (18 cm), 
nádvakolat (3 cm), 
U = 0,62 W/m2K. 

 
 

 Padlástérhez kapcsolódó 
szerkezetek 
hiányosságainak  
kijavítása, száraz padlástér. 
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 +  

padlásfödém hőszigetelése 
felülről 20 cm vastagságú 
ásványi szálas 
hőszigeteléssel (λ=0,04 
W/mK). 
 

     
Udvari üvegtető a függőfolyosó felett  

PINCEFÖDÉM  

SZERKEZET_03 Eredeti állapot:  
Téglaboltozatos 
pincefödém: parketta, 
vakpadló (2 cm), 
salakfeltöltés (átlag 45 cm), 
téglaboltozat (29 cm), U 
=0,55 W/m2K. 

 A pince utólagos 
hőszigetelése nem javasolt 
formai és állagvédelmi okok 
miatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új, fűtött padlószerkezettel 
fűtött padlószer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hőszigetelés a boltozaton 
nem valósítható meg 

   Burkolatcsere a 
feltöltésre készített új 
aljzatbeton felületén, az 
aljzatbeton vagy a burkolat 
alatt 2-3 cm vastagságú 
zártcellás hőszigetelés 
elhelyezésével. 

   Új, fűtött 
padlószerkezet készítése a 
feltöltésen kialakított, új 
aljzatbeton felületén. 

NYÍLÁSZÁRÓ - HOMLOKZATI ABLAKOK Utcai oldalon esslingeni faredőnyös ablakok 

SZERKEZET_05 Meglévő állapot: eredeti, 
egységesen, jó állapotban 
megmaradó, kapcsolt 
gerébtokos ablakok. 
Társított szerkezetek 
(esslingeni redőny és 
spaletták) hatásával Uátlagos= 
1,95 W/m2K.  

 Passzítás, az ütközők 
tömítése kittes tömítéssel, 
ahol szükséges. A társított 
szerkezetek használata, 
vastag függöny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  +   A belső 
szárny vékony (3-4-3) 
hőszigetelő üveggel, + 
asztalos passzítás és a 
lakatos szerkezetek, 
javítása. 
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NYÍLÁSZÁRÓ - LÉGUDVARI ABLAKOK  

 Eredeti állapot: lakásokba 
való bejutás nélkül, jellemző 
rendszerek feltételezésével, 
az eredeti ablakok egy-
rétegűek, U = 5 W/m2K. 

 Ha jó állapotú, akkor 
mögé még egy ablakszárny 
beépítése. Ha rossz, akkor 
cserélhetőek új, korszerű 
szerkezetre (lég-bevezető 
szükséges lehet).  

  +   Mint az 
előző. 
 

 
 

NYÍLÁSZÁRÓ – BEJÁRATI AJTÓK 
Pallótokos szerkezetű lakásbejárati ajtók  

 

SZERKEZET_06 Eredeti állapot: egységes, 
eredeti váztáblázatos ajtó-
szerkezetek; jó állapotú, 
egyforma, eredeti bejárati 
ajtók, de egyszeres 
üvegezéssel, U = 3,9 W/m2K.  

  Passzítás, az ütközők 
tömítése szükség esetén. 

 
 
 

  +   
Egyrétegű üveg cseréje 
hőszigetelő üvegezésre 
(3–4–4  low-e vagy 3–6–4 
low-e) üvegszorító léccel. 
 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK  

FŰTÉSI RENDSZEREK 
Konvektor és vezeték zavaró látványa a 
folyosón 

 

 

SZERK_GÉPÉSZET_01, 02, 03 Eredeti állapot: lakásokba való 
bejutás nélkül, jellemző 
rendszerek feltételezésével. 
Gázkonvektor szabályozás 
nélkül a lakások 10%-ában és 
lakás központi fűtés állandó 
hőmérsékletű gázkazánnal a 
lakások 90%-ában.  

 A gázkonvektorok cseréje 
korszerű gázkonvektorra, 
központi fűtés esetén 
termosztatikus szelep 
beépítése. 

 Lakásközponti fűtés 
kialakítása/felújítása 
kondenzációs gázkazánnal. 

 Házközponti fűtés 

kialakítása kondenzációs 

gázkazánnal.  
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MELEGVÍZ TERMELŐ RENDSZEREK   

SZERK_GÉPÉSZET_02, 05, 09 

 

Eredeti állapot: lakásokba való 
bejutás nélkül, jellemző 
rendszerek feltételezésével. 
Elektromos bojler a lakások 
10%-ában és állandó 
hőmérsékletű átfolyós kombi 
kazán a lakások 90%-ában. 

 

 

 

 Nem változik. 

 Kondenzációs kombi 
gázkazánba integrált, átfolyós 
rendszer. 

 Házközponti meleg 
víz készítés kondenzációs 
gázkazánnal + javasolt 
napkollektorok (55 m2). 
 

MEGÚJULÓ VILLAMOS ENERGIATERMELÉS                                                   

SZERK_GÉPÉSZET_10  Eredeti állapot: az épületben 
nincs megújuló 
energiahasznosítás.  

  
 

 
 
 

 

 

  Napelemek 
beépítése lehetséges az 
udvari tetőfelületen (14 kWp, 
115 m2)  
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NAGYMEZŐ U. 25. – Ó UTCA 34. 

 VI. kerület, 16. tömb, HRSZ: 29028 épület 

 LÁTVÁNYTERVEK A JAVASOLT ÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÉPÍTÉSZETI  BEAVATKOZÁSOKRÓL 

 

 

  

Meglévő állapot Tervezett állapot 
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Szófia utca 29. – Izabella utca 41.  ÉPÜLET_II./B2 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / RÖVID LEÍRÁS VI. kerület, 111. tömb HRSZ: 29516 

A háromemeletes sarokbérházat Shubert és Hickisch 
építőmesterek emelték a kései historizmusban.  
Keretes beépítéssel, „U” alaprajzi elrendezéssel, a két 
lakóépület egy közös udvart határol. A homlokzatokat a 
félköríves záródású ablakok egyenletes sorolása határozza 
meg.  A beadványi terveken látható második emeleti egyenes 
záródású ablaksor íves lett, és a kétszintes kváderezés 
leegyszerűsítve készült el. A felső két emelet fagyálló téglával 
burkolt. A második emeleti ablakok alatti mezők 
neoreneszánsz díszítésűek: bőségszaru és kagylós díszből 
kiinduló növényi fonatok váltakoznak. A harmadik emeleti 
ablakok párkánya alatt futókutya-motívum osztja a 
téglaburkolatú felületet két részre. Az első emeleti nyílások 
egyenes záródásúak, felette hangsúlyos nagy kiülésű az 
osztópárkány.  
Értékes: kovácsoltvas korlátok, tömbkő lebegőlépcsők, 
terrazzóburkolatok a kapualjban a folyosókon és a 
lépcsőházban. 

társasház 

Építés éve: 1887 k. 

Építtető: Schubert & Hickisch 

Szintszám: P + F + 3 

Stílus: historizáló 

Nettó alapterület (fűtött):  1682 m2 

Nettó térfogat  (fűtött): 5858 m3   

Védelem: VÖP 

Önkorm. tulajdoni hányad:  

Állag: rossz  

Homlokzati anyag: vakolat és tégla 

Lábazati anyag:  tardosi mészkő 

Kapualj: leromlott 

Udvar használata:  szűk, leromlott 

Egyéb:  

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / ELŐNYÖK-HÁTRÁNYOK ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 

+ városképi, utcaképi megjelenés, 
- intenzív beépítettség, kis udvar, 
- rossz műszaki állapot; a párkányok bádogozása tönkrement,  
- a homlokzat és a lábazat nem védett az eredetileg kiugró 
osztópárkányok és főpárkány által, 
- nincs meg a közösségi szemlélet, különböző megoldások,  
- az eredetitől és egymástól is eltérő idegen új egyrétegű 
ablakok látványa, gyenge minőségű műanyag bejárati ajtók,  
- részleges polisztirolhab hőszigetelés a vizes földszinti falon, 
- üresen lévő üzlethelyiségek. 
 

Helyszínrajz                          Pince alaprajz 

    

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / AJÁNLÁSOK Földszinti és emeleti alaprajz 

Teljes épületrekonstrukcióra, felújításra van szükség. Az 
eredeti tervek és a még meglévő homloktati díszítések 
valamint tagozatok alapján. 

 

 

Metszet, udvari homlokzat  

  
Forrás: Terézváros 74-12-kulsoTVertekvKa 
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Épületszintű felújítási beavatkozások  ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 

ÉPÍTÉSZETI JAVASLATOK A kései historizáló saroképület utcaképi látványa 

 

 

HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA 

ÉPÜLET_A01-03  

 

Eredeti állapot: teljes 
rekonstrukció és felújítás 
szükség. 

 Az épület külső oldali 
nyílászárói és fala, vagyis a 
homlokzat az osztatlan közös 
tulajdon része. A nagy egész 
felújítási tervezete alapján 
egy-egy kisebb rész 
helyreállítása lehetséges. 

 Felújítási vezérterv 
alapján egy szint, általában az 
utcai szint javítása: üzlet, 
hivatal vagy iroda a teljes utcai 
szintet felújítja. 

 Házszintű 
problémakezelés, a teljes 
homlokzat-rekonstrukcióhoz 
kapcsolódó épületszintű 
felújítás javasolt.  
 

 

SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / TÖBB LEVEGŐ  „U” alakú épületek által közrezárt udvar látványa 

ÉPÜLET_B01 Eredeti állapot: a magasság 
arányaihoz képest az 
egybenyíló udvar ellenére 
viszonylag szűk, levegőtlen.  

      

  

 

 

 A természetes hűtés az 
udvar zöldfelületének 
növelésével, az éjszakai 
átszellőztetéssel megoldható. 

 Meglévő pincei 
ablakokon és az udvar felől 
telepítendő angolaknákon át a 
szellőztetés gravitációs 
működésű. 

 Régi, jól bevált 
módszerrel a hűtés a nyitott 
kapun át, az udvar gravitációs 
átszellőzésével történik. A 
pince a homlokzat felületét 
lehűtő, a padlás  hő-védő 
puffer zónaként funkcionál. 
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BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY    Az oldalhatár felé megnyitott két udvar látványa 

ÉPÜLET_C01 Eredeti állapot: a szűkös 
udvarméretű épület lenti 
helyiségeiben kevés a fény.  

    
 

 Természetes bevilágítás 
javítása fényvisszaverő 
felületekkel, tükrökkel, 
irányított napfénnyel. A sötét 
lépcsőfeljáróba és a zárt 
terekbe fénykürtővel lehet 
bevinni a napfényt. 

 A bevilágító aknában 
elhelyezett tükörrel az 
alagsorba fényt lehet 
becsalogatni.  A napkövető, 
tengelyen elhelyezett tükör a 
sötét hely felé képes irányítani 
a napot. 

 A tetőn elhelyezett, 
a nap mozgását követő (egy fix 
és egy mozgó) tükörrendszer 
levetíti, és az udvarba irányítja 
a napfényt. 
 

KÖZLEKEDŐ / HASZNOSÍTÁS  Leromlott állapotú kapualj és függőfolyosó 

ÉPÜLET_E04 

 

Eredeti állapot: kapualj 
kaotikus, leromlott állapotú. 

 A lépcsőház eredeti 
architektúrához illő, 
lengőajtóval való (energetikai 
szempontból is előnyös, pl. 
szobanövények teleltetése) 
lezárása. 

 A kapualjban egységes 
megjelenésű kiegészítő 
elemek (pl. postaláda) 
kialakítása és a mérőórák egy 
központi pincei helyiségbe 
történő áthelyezése. Kuka-, és 
kerékpártárolók áttelepítése 
az udvarba. 

  Az akadálymentes, 
függőleges közlekedés az 
udvarba, a lépcsőházzal 
szemben telepített lifttel 
megoldható.  
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PADLÁS / HASZNOSÍTÁS – TÉRALAKÍTÁS  Csatlakozó tetők a szomszédos épület tetőterével 

ÉPÜLET_E07  Eredeti állapot: tetőtér 
beépítés számára alkalmas, 
használaton kívüli üres 
padlástér.  

 Épületen belüli 
mobilitással (lakáscserével) a 
legfelső emelet és a padlástér 
részbeli egybenyitásával 
duplex lakásokat lehet 
kiépíteni. 

 A tető karakterének 
megtartásával tetőtér-
beépítéses, korszerű, teraszos 
nagyobb lakások és a 
fennmaradó részen közösségi 
terek javasoltak. 

  A tetőszerkezetet 
meghagyva a felső lakások 
egységesen, a tetőtéri 
adottságok kihasználásával 
vertikálisan bővülhetnek a 
padlástérbe. 

 

 

 

 
PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI TÁROLÓK  Két udvart elválasztó kerítés kerékpártárolóval 

ÉPÜLET_F04 
 

Eredeti állapot: többfunkciós 
kerti építmény, kuka és 
kerékpár tárolására alkalmas 
alulhasznosított tér a 
telekhatáron. 

 Egyszerű, természetes 
anyagból elkészíthető tárolók 
és kerti elemek. 

 Többfunkciós, mindent 
(kukát, kerékpárt, 
szerszámokat) magában 
elrejtő pl. falamellás kerti 
tárolóegység a kerítés 
vonalában. 

 Modern kerti tároló 
az udvari tükör (fólia) 
burkolatú box, amely 
vizuálisan növeli a teret és 
visszatükrözi az udvar és a 
növények látványát. 
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UDVAR – KERT / HASZNOSÍTÁS  A két szomszédos udvar egy egységet alkot 

ÉPÜLET_ E05                            
D01, D02, D04, D05, D06, 
D07, F04, F05, F06 

Eredeti állapot: a szomszédos 
udvarral vizuális egységet 
alkot. A zöldfelület nélküli két 
udvart csupán egy acélkerítés 
választja el, ezáltal a közös 
udvar légtere tágasabb, több 
természetes fényt jut az alsó 
szintekre. Töredezett beton 
burkolatos, középen 
víznyelővel.  

 Kisebb burkolatbontással 
futónövények telepítése, zöld 
homlokzatok kialakítása. 

 A homlokzati futtatás 
mellett nagyobb planténerek 
kihelyezése, kisebb fák, 
bokorfák ültetése  
megtervezett koncepció 
szerint. 

 

 

 

   

Szűk, egybenyíló udvar leromlott, sivár 
burkolattal 

 

  Mindkét udvar 
megújítása közös koncepció 
alapján.  
Burkolat teljes cseréje. 
Nagyméretű, egységes 
planténerek elhelyezése 
kisebb fákkal, vagy nagyobb 
bokorfákkal. 
Egy laza lombkoronát nevelő, 
nagyobb fa ültetése 
talajkapcsolattal, a 
telekhatárra. 
Kerti elemek elhelyezése. 
(padok, közösségi bútorok, 
stb.). 
 

Szerkezet/elem felújítási beavatkozások     

KÜLSŐ HATÁROLÓ SZERKEZETEK    

HOMLOKZATI FAL  Homlokzati hőszigetelés negatív példája 

Fal nedvességtartalmának 
csökkentése átszellőztetett 
lábazattal 
 

Eredeti állapot: tömör 
téglafalak, utcai védett 
homlokzat, VÖP 
az udvari homlokzat vakolattal 
(48-64 cm), U = 1,03-1,28 
W/m2K. 

 A tagozatok, tagozatok és 
a függőfolyosó korlátozott  
szélessége, a hosszú 
megtérülési idő miatt az 
energetikai beavatkozás nem 
javasolt. í 

A földszinti lakó utólagos hőszigetelése, 
rekonstrukciója esetén bontandó 
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 Állagmegóvás. 

 +    
Homlokzati rekonstrukció: 
téglaburkolat tisztítása, 
felújítása, vakolatdíszek 
helyreállítása, új lábazat. 
 

. 

TŰZFALAK ÉS LÉGUDVAROK FALA  Csatlakozó tűzfal 

SZERKEZET_01-02 
 

Eredeti állapot: az épület 
tűzfala nagyrészt takart, kis 
része külső levegővel 
érintkezik (38 cm), U= 1,7 
W/m2K. A légudvarok fala 
csak 18 cm vastag, U = 2,5 
W/m2K.  

 A légudvar nem 
hőszigetelhető kis mérete 
miatt.  

 

 

 

 A falak általános 
felületének felújítása 
(megtisztítás, új 
felületképzés). 

  +    A tűzfal 
utólagos hőszigetelése 14 cm-
es nem éghető hőszigetelő 
rendszerrel + szerkezeti 
kapcsolatok javítása. 

PADLÁSFÖDÉM  Szomszédos épület felől a tetőtér látványa 

SZERKEZET_04 
 

 

 

 

Eredeti állapot:  
Csapos gerendafödém: 
padlásburkoló tégla (5 cm), 
salakfeltöltés (15 cm), 
gerendafödém (18 cm), 
nádvakolat (3 cm), U = 0,62 
W/m2K. 

 Padlástérhez kapcsolódó 
szerkezetek hiányosságainak 
kijavítása, száraz padlástér. 

 +  
Padlásfödém tetejére 18 cm 
nem éghető anyagú, járható 
felületű, méretezett 
vastagságú, csekély 
páradiffúziós ellenállású 
hőszigetelő táblák beépítése, 
az eresz mentén a hőhídhatás 
csökkentése befújható szálas 
hőszigeteléssel. Csak pontos 
felmérés és méretezés alapján 
készíthető! 
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PINCEFÖDÉM  Pince fölötti lépcső részlet 

SZERKEZET_03 Eredeti állapot: 
Téglaboltozatos pincefödém: 
parketta, vakpadló (2 cm), 
salakfeltöltés (átlag 45 cm), 
téglaboltozat (29 cm), U =0,55 
W/m2K 

 A pince utólagos 
hőszigetelése nem javasolt, 
mivel a vízszigetelés nem 
megoldott.  

 

 

 

A hőérzet javítása lehetséges. 

 Kiegészítő burkolat 
alkalmazása a meglévő 
burkolat felett. 

 Burkolatcsere a 
feltöltésre készített új 
aljzatbeton felületén, az 
aljzatbeton vagy a burkolat 
alatt 2-3 cm vastagságú 
zártcellás hőszigetelés 
elhelyezésével. 

 Új, fűtött 
padlószerkezet készítése a 
feltöltésen kialakított új 
aljzatbeton felületén. 

 

NYÍLÁSZÁRÓ - HOMLOKZATI ABLAKOK Homlokzat eredeti és cserélt ablakokkal 

SZERKEZET_05 
SZERKEZET_07 
 

Eredeti állapot: eredeti 
kapcsolt gerébtokos ablakok 
néhol redőnnyel, illetve 
spalettával, Uw átl. = 2 W/m2K. 
Sok ablakot már kicseréltek 
fára vagy műanyagra, U = 1,6-
2,2 W/m2K. 

 

 

 

 

 Eredeti ablakok 
passzítása, az ütközők 
tömítése, ha szükséges. A 
társított szerkezetek 
használata, vastag függöny. 

  Eredeti ablakokban az 
üvegezés cseréje egyik 
szárnyban 4 mm 
keménybevonatos low-e 
üvegre, Uws= 1,45 W/m2K. 

 Mint előző + a már 
cserélt nyílászárók cseréje az 
eredetivel megegyező 
kialakítású, kapcsolt 
gerébtokos ablakra, 3-6-3 +1 
rtg. low-e síküveggel 
Uw = 1,15 W/m2K. 
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NYÍLÁSZÁRÓ – LÉGUDVARI ABLAKOK  A lépcsőház jelenleg ráccsal van lezárva 

 Eredeti állapot: nem állt 
módunkban lakásonként 
vizsgálni a jelenlegi állapotot, 
de az eredeti ablakok 
egyrétegűek, U = 5 W/m2K. 

 

 

 Ha jó állapotú, akkor 
mögé még egy ablakszárny 
beépítése. Ha rossz, akkor 
cserélhetőek új szerkezetre 
(légbevezető szükséges lehet) 

  +  
Mint az előző. 
 

NYÍLÁSZÁRÓ - BEJÁRATI AJTÓK  Eltérő kialakítások, sok bejárati ajtó cserélt 

SZERKEZET_06 Eredeti állapot: az eredeti aj- 
tók váztáblázatosak, de a 
legtöbbet már kicserélték 
különböző ajtókra, U = 1,8-3,9 
W/m2K. 

   

 

 

 Passzítás, az ütközők 
tömítése szükség esetén. 

 Eredeti ajtókban 
egyrétegű üveg cseréje 
hőszigetelő üvegezésre (3-4-
4- low-e vagy 3-6-4- low-e) 
üvegszorító léccel + lépcsőház 
lezárása az eredetihez igazodó 
új kétszárnyú ajtókkal. 

 Mint előző + a már 
kicserélt ajtók helyett a rekon-
struált, régi váztáblázatos 
ajtók visszaállítása. 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK  
FŰTÉSI RENDSZEREK 

  

SZERK_GÉPÉSZET_01, 
SZERK_GÉPÉSZET_02-03,  

Eredeti állapot: lakásokba való 
bejutás nélkül, jellemző rend-
szerek feltételezésével. 
Gázkonvektort szabályozás 
nélkül a lakások 30%-ában és 
lakás központi fűtést állandó 
hőmérsékletű gázkazánnal a 
lakások 70%-ában. 

 

 
 

 A gázkonvektorok cseréje 
korszerű gázkonvektorra, köz-
ponti fűtés esetén termo-
sztatikus szelepek beépítése. 

 Lakásközponti fűtés 
kialakítása, felújítása konden-
zációs gázkazánnal. 

 Házközponti fűtés 
kialakítása kondenzációs 
gázkazánnal.   
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MELEGVÍZ TERMELŐ RENDSZEREK   

SZERK_GÉPÉSZET_02, 05, 
SZERK_GÉPÉSZET_09 

 

Eredeti állapot: lakásokba való 
bejutás nélkül, jellemző rend-
szerek feltételezésével. Elek-
tromos bojlert a lakások 30%-
ában és állandó hőmérsékletű 
átfolyós kombikazánt a 
lakások 70%-ában. 

 

 
 Kondenzációs átfolyós 

kombi gázkazán.  

 Házközponti meleg-
víz készítés kondenzációs gáz-
kazánnal + napkollektorok (50 
m2). 

 

 

 

 

 

 

A nettó fűtési hőigény összetevői az eredeti állapotban és három felújítási 
csomaggal 
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Az épület összes primer energiaigény az eredeti állapotban és három felújítási 
csomaggal (Az energetikai számítások nem tartalmazzák a meglévő hátsó 
alacsonyabb szárnyat) 

 

 Meglévő  „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Fűtés nettó igénye 
(kWh/m2a) 

149 142 109 107 

A fűtési rendszer 
veszteségei (kWh/m2a) 

94 66 19 12 

HMV primer 
energiaigény (kWh/m2a) 

47 47 41 26 

Termelt energia 
napelem, primer 
(kWh/m2a) 

0 0 0 0 

Összesített energetikai 
jellemző(kWh/m2a) 

290 256 169 145 

Épület energetikai 
besorolása (2015) 

G G E D 

Épület energetikai 
besorolása (2016) 

GG GG EE DD 

Becsült beruházási 
költség (Ft) ÁFÁ-val 

 15 427 911 82 562 811 102 062 044 

Számított energiaköltség 
- fűtés, melegvíz mínusz 
a hálózatba betáplált 
villamos energia (Ft/év) 

5 890 774 5 172 468 3 442 267 2 930 959 

Globális költség 30 év 
alatt, 3% diszkontráta 
(Ft) 

170 155 184 

164 671 

085 177 647 002 194 886 848 
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SZÓFIA UTCA 29. – IZABELLA UTCA 41.  

VI. kerület, 111. tömb, HRSZ: 29516 épület 

LÁTVÁNYTERVEK A JAVASOLT ÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÉPÍTÉSZETI  BEAVATKOZÁSOKRÓL 

 

      

 Meglévő állapot      Tervezett állapot 
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Szentkirályi utca 13.   ÉPÜLET_III./B5 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / RÖVID LEÍRÁS 

VIII. kerület, Palotanegyed  HRSZ: 36536 

Az épület a kései historizmusban épült fel. Homlokzatán a 
neoreneszánsz formajegyek és a gótizáló motívumok is 
felfedezhetőek, utóbbiak: az erkélykorlát és az ablakok alatt 
lévő törpepillérek sora, valamint a földszint kő-faragványai. 
Klasszicista stílusú a kapualj kialakítása. Értékvédelemre 
ajánlott további szép részletek: ablak-keretezések, 
mészhomoktégla-burkolat, a mellvédmezőt is kitöltő díszített 
osztópárkányok, faszerkezetes főpárkány, kovácsoltvas 
korlátok és a míves nyílászárók. Feltételezhető hogy a 
palotabérház belső tereiben is vannak védendő értékek. A ’70-
es években az udvari, szárnyakban fürdőszobák kialakítására 
került sor. 1978-ban statikai vizsgálat nélkül elbontották az 
eredeti függőfolyosót, valószínűleg ekkor vakolták le az udvari 
szárnyakat, amelyek díszítettsége az utcaival megegyezett. 
A beépítés U alakú, nagy hátsó udvarral, ahol az alacsonyabb 
istállószárny épült fel. 

társasház 
Építés éve: 1895 k. 
Építtető: Kétly Károly 
Építőmesterek: Mészáros János és 

Gerstenberger Emil 
Szintszám: P + F + 3 
Stílus: historizáló 
Nettó alapterület (fűtött):  2016 m2 
Nettó térfogat  (fűtött): 7468 m3   
Helyi védelemre javasolt: homlokzat 
Önkorm. tulajdoni hányad:  
Állag: jó   
Homlokzati anyag: fagyálló téglaburkolat 
Lábazati anyag:  kő 
Kapualj: szép, eredeti   
Udvar használata:  alulhasznosított 
Egyéb: helyi védettségű 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / ELŐNYÖK-HÁTRÁNYOK ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 
+ elegáns épület, nemes anyagokból: fagyálló téglaburkolat, 
szerkezeti kőfal; a nyílászárók minden valószínűség szerint 
vörösfenyőből készültek; 
+ az épület jó állapotban van, mert a vízelvezetés mindenhol 
megoldott, az állagvédelem is biztosított a folyamatos 
karbantartások miatt; 
- a ’70-es évek új szerkezetei felújításra/cserére szorulnak: (új 
függőfolyosó U acéltartója, pincei lambériás ajtó); a 
kapualjban a közművek bekötéseivel elszenvedett pusztítások. 
 

 Helyszínrajz                        Pince alaprajz 

     
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / AJÁNLÁSOK Földszinti és emeleti alaprajz 

Az elegáns épület jelenleg helyi védettségű, homlokzatának 
jellegzetes stílus-meghatározó karakterét meg kell tartani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Metszet és udvari homlokzat 

 
 
Forrás: Déry A.: Józsefváros /építészeti topográfia 
BFL XV.17.d.329 36536 
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Épületszintű felújítási beavatkozások 
 ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 

ÉPÍTÉSZETI JAVASLATOK  
Eredeti és szép kapualj, kocsi áthajtó  

    

Téglaburkolatos, díszített épülethomlokzat 

 

BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA  / TÖBB FÉNY   
ÉPÜLET_C02 
 

Eredeti állapot:  
Az udvari szárnyban a 
magasföldszint alatt meglévő 
pinceablakok, és a saját 
telekre néző tűzfal adottság. 

 A sötét, kevésbé 
bevilágított terekben célszerű 
a világos falfestés. 

 A pincehelyiségek 
természetes megvilágítását a 
szuterénekben az udvar 
lesüllyesztésével és a 
pinceablakok lemélyítésével 
lehet növelni.  

 Az udvari szárny jó 
tájolású tűzfalain, a szoláris 
nyereség érdekében kortárs 
építészeti eszközzel 
megfogalmazott télikert, 
napcsapda is megjelenhet. 
 

 
 

PINCE / HASZNOSÍTÁS – TÉRALAKÍTÁS   Függőfolyosó alatti terasz és alagsori részlet 

ÉPÜLET_E01 
  

 
 

 

Eredeti állapot: alagsori 
alulhasznosított terek. 

 Meglévő dongaboltozatos 
pincei részek térsorolásával 
hangulatos pinceterek 
jöhetnek létre. 

 Pinceszinti helyiségek 
udvar felőli megközelítése, a 
szuterén kertkapcsolata 
lehetséges a kapcsolódó 
udvari szint lesüllyesztésével. 

 Pince és a földszint 
összekapcsolásával a teljes 
vagy részterület kiadása 
javasolt szolgáltatás, raktár, 
galériatér, egyéb funkció  
számára. 
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PADLÁS / HASZNOSÍTÁS  Acélgyámolítású függőfolyosó az udvari szárnyon 

 ÉPÜLET_E08 
 

 
 
 
 
 

Eredeti állapot: használaton 
kívüli, jó állapotú, üres 
padlástér. 

 Puffer, gépészeti 
zónaként működhet, valamint 
a sajátos padlásklímához 
igazodó használat, pl. az 
aszalás, szárítás, tárolás és a 
növényteleltetés is ajánlott.  

 Izgalmas padlástér 
közösségi célú hasznosítása: 
pl. gyűlések, események, 
közösségi munkatér számára. 

 A szerkezet 
megtartásával, a déli tájolású 
tetőn üvegezett naptér, 
növény–üvegház kialakítása 
közösségi kertészkedés 
részére. 

 

    
Az épület eredetileg míves udvari homlokzata 

 
PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – ERKÉLY   Felső szint látványa a végfalak irányában 

ÉPÜLET_F03 
 

Eredeti állapot: saját telekre 
néző, spontán építészeti  
formálású hátsó traktusi 
végfalak. 

 Az udvari tűzfal  
homlokzatosítása javasolt. A 
kert felőli, jó tájolású oldalra 
nyitott erkélyekkel magasabb 
lehet a lakásérték.  

  Az üvegfelület növelé- 
sével a megújuló lakások 
benapozása  javulhat,  
átmeneti tér által jobb lehet a 
lakókörnyezet. 

 Az utólagos, szerelt 
erkélyek energiatárolásra is 
alkalmasak. A köztes üvege- 
zett terek télen hőcsapdák, 
nyáron homlokzatárnyékoló 
szerkezetek.  
 

   
 
 

 

 
PLUSZ / KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI TÁROLÓK   

ÉPÜLET_F04 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eredeti állapot: többfunkciós 
kerti építmény, kuka és 
kerékpár tárolására alkalmas 
alulhasznosított tér. 

 Egyszerű, természetes 
anyagból elkészíthető tárolók 
és kerti elemek.  

 Többfunkciós, mindent 
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(kukát, kerékpárt, 
szerszámokat) magában 
elrejtő pl. falamellás kerti 
tárolóegység. 

  Esőtetővel védett 
autóbeálló, az udvar hátsó 
területén pergolával, 
felfuttatott növényekkel 
takarva.  

   
Kocsi áthajtó és a parkolóudvar látképe 

 
 
 

UDVAR – KERT / HASZNOSÍTÁS    
ÉPÜLET_E5, D1, 03, D6,   
F5, F6 

 

Eredeti állapot: az értékes 
faállományú, tágas udvar 
fényviszonyai igen kedvezőek. 
A betonlap burkolatok 
töredezettek, hiányosak. A 
talajszinti cserjék 
elöregedettek. Az udvar 
alulhasznosított, jelenleg 
elsősorban parkoló funkciót 
tölt be. 

 Zöldfelületek teljes 
megújítása a jelenlegi 
burkolatok megtartásával, 
javításával.   

  Burkolatok cseréje, az 
autós és gyalogos felületeket 
kijelölése, a zöldfelületek 
felújítása. 

  Teljes udvar 
megújítása és a zöldfelületek 
növelése. Kerti elemek (pl. 
padok, közösségi bútorok, 
játszóhelyek) elhelyezése.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 
Jó adottságokkal rendelkező, felújításra szoruló, 
jelenleg alulhasznosított udvar, rengeteg 
lehetőséggel 

Szerkezet/elem felújítási beavatkozások    

KÜLSŐ HATÁROLÓ SZERKEZETEK   
HOMLOKZATI FAL   

Udvari szárnyakon, ahol 
hiányzik a lábazat, annak 
pótlása kiszellőztetett 
kőlábazattal. 

Eredeti állapot: tömör, 
nagyméretű téglafalak. 
Emeleten fagyálló 
téglaburkolat, földszinten az 
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utcai homlokzaton teherhordó 
kő–tégla falazat, az udvari 
homlokzaton vakolattal (44-80 
cm), U = 0,84-1,28 W/m2K. 

 Az utcai oldalon a gazdag 
díszítés és a téglaburkolat, az 
udvari oldalon a függőfolyosó 
korlátozott szélessége, 
hőhídhatás felerősödésének 
elkerülése, bejárati ajtók 
elhelyezkedése miatt az 
energetikai beavatkozás nem 
javasolt. 

  
Jó állapotú kőlábazat az utcai homlokzaton  Állagmegóvás: száraz, 

sómentes ép vakolat, kő, tégla 
megtartása 

 +   
Téglaburkolat tisztítása  
 

VÉGFALAK ÉS LÉGUDVAROK FALA    Végfal, esetleges elrendezésű ablakokkal  

SZERKEZET_01-02 
 

Eredeti állapot: az U-alakú 
épület két végfala és a 
légudvarok falai vakoltak (32 - 
48 cm), U= 1,28-1,7 W/m2K. 

 
 

 

 A falak általános 
felületének felújítása 
(megtisztítás, új felületképzés) 

 +   A 
falszerkezet utólagos 
hőszigetelése 14 cm nem 
éghető hőszigetelő rendszerrel 
+ szerkezeti kapcsolatok 
javítása, festése 
 

PADLÁSFÖDÉM  Kapualjból a magasföldszintre vezető lépcső 

SZERKEZET_04 
 

 

 

Eredeti állapot:  
Csapos gerendafödém: 
padlásburkoló tégla (5 cm), 
salakfeltöltés (15 cm), 
gerendafödém (18 cm), 
nádvakolat (3 cm), 
U = 0,62 W/m2K. 

 Padlástérhez kapcsolódó 
szerkezetek hiányosságainak 
kijavítása, száraz padlástér. 

 +  Padlásfödém 
tetejére 18 cm nem éghető 
anyagú, járható felületű, 
méretezett vastagságú, csekély 
páradiffúziós ellenállású 
hőszigetelő táblák beépítése.  
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PINCEFÖDÉM  Utcai pinceablakok kovácsoltvas rácsokkal 

SZERKEZET_03 
 

Eredeti állapot:  
Téglaboltozatos pincefödém: 
parketta, vakpadló (2 cm), 
salakfeltöltés (átlag 45 cm), 
téglaboltozat (29 cm), U =0,55 
W/m2K. 

 A pince utólagos hőszige- 
telése nem javasolt, mivel a 
vízszigetelés nem megoldott.  

 

 

 
 

A hőérzet javítása lehetséges:  

  Kiegészítő burkolat 
alkalmazása a meglévő 
burkolat felett.  

   Burkolatcsere a feltöl-
tésre készített új aljzatbeton 
felületén, az aljzatbeton vagy a 
burkolat alatt 2-3 cm vastag- 
ságú zártcellás hőszigetelés 
elhelyezésével. 

   Új, fűtött 
padlószerkezet készítése a 
feltöltésen kialakított, új 
aljzatbeton felületén. 

NYÍLÁSZÁRÓ - HOMLOKZATI ABLAKOK Az utcai redőnyös és  az udvari spalettás ablakok 

SZERKEZET_05 
SZERKEZET_07 
 

 
 

 
 

Eredeti állapot: eredeti, 
egységesen, jó állapotban 
megmaradt, kapcsolt 
gerébtokos ablakok. Társított 
szerkezetek: utcai oldal 
esslingeni redőny, udvari 
ablakok részben spalettásak 
Uátlagos= 1,95 W/m2K 

 Passzítás, az ütközők 
kismértékű tömítése. 
Redőnyszekrények belső oldali 
vékony hőszigetelése. A 
társított szerkezetek 
használata, vastag függöny. 

  +    Üvegezés 
cseréje egyik szárnyban 4 mm 
keménybevonatos low-e 
üvegre, Uátlagos= 1,4 W/m2K. 
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NYÍLÁSZÁRÓ – LÉGUDVARI ABLAKOK     

 

 
 
 
 

Eredeti állapot: lakásokba való 
bejutás nélkül, jellemző 
rendszerek feltételezésével, az 
eredeti ablakok egyrétegűek, U 
= 5 W/m2K.  

 Ha jó állapotú, akkor mögé 
még egy ablakszárny beépítése, 
ha rossz, akkor cserélhetőek új 
szerkezetre (légbevezető 
szükséges lehet) + hőszigetelés. 

  +   mint előző. 

 
 
 

NYÍLÁSZÁRÓ – BEJÁRATI AJTÓK  Egységes, eredeti váztáblázatos ajtószerkezetek 

SZERKEZET_06  
 

Eredeti állapot: jó állapotú, 
egyforma, eredeti bejárati 
ajtók, de egyszeres 
üvegezéssel, U = 3,9 W/m2K.  

    
 

 
 

 Passzítás, az ütközők 
tömítése kismértékű tömítése, 
ajtó mögé vastag függöny. 

  +   Egyrétegű 
üveg cseréje hőszigetelő 
üvegezésre (3-4-4- low-e vagy 
3-6-4- low-e) üvegszorító 
léccel. 
 
 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK  

FŰTÉSI RENDSZEREK 

 Konvektor és vezeték zavaró látványa a folyosón 

SZERK_GÉPÉSZET_01, 02, 03 
 

Eredeti állapot: lakásokba való 
bejutás nélkül, jellemző 
rendszerek feltételezésével. 
Gázkonvektort szabályozás 
nélkül a lakások 10%-ában és 
lakás központi fűtést állandó 
hőmérsékletű gázkazánnal a 
lakások 90%-ában.  

  

 A gázkonvektorok cseréje 
korszerű gázkonvektorra, 
központi fűtés esetén 
termosztatikus szelep 
beépítése. 

 Lakásközponti fűtés 
kialakítása/felújítása 
kondenzációs gázkazánnal. 

 Házközponti fűtés 
kialakítása kondenzációs 
gázkazánnal.  
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MELEGVÍZ TERMELŐ RENDSZEREK   

SZERK_GÉPÉSZET_02, 05, 09 
 

Eredeti állapot: lakásokba való 
bejutás nélkül, jellemző 
rendszerek feltételezésével. 
Elektromos bojlert a lakások 
10%-ában és állandó 
hőmérsékletű átfolyós kombi 
kazánt a lakások 90%-ában. 

 
 

  Nem változik 

 Kondenzációs átfolyós 
kombi gázkazán.  

 Házközponti melegvíz 
készítés kondenzációs 
gázkazánnal + napkollektorok 
(55 m2). 
 

MEGÚJULÓ VILLAMOS ENERGIATERMELÉS                                                   

SZERK_GÉPÉSZET_10  Eredeti állapot: az épületben 
nincs megújuló energia 
hasznosítás. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  Napelemek 
beépítése az udvari 
tetőfelületen (14 kWp, 115 
m2). 
 

 
                                          A nettó fűtési hőigény összetevői az eredeti állapotban és három  
                                          felújítási csomaggal 
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                                        Az épület összes primer energiaigény az eredeti állapotban és három  
                                        felújítási csomaggal (Az energetikai számítások nem tartalmazzák a  
                                        meglévő hátsó alacsonyabb szárnyat) 

 

 
 Meglévő  „Minimál” „Standard” „Ambiciózus” 

Fűtés nettó igénye 
(kWh/m2a) 

167 137 91 91 

A fűtési rendszer 
veszteségei 
(kWh/m2a) 

76 54 13 6 

HMV primer 
energiaigény 
(kWh/m2a) 

45 45 41 26 

Termelt energia 
napelem, primer 
(kWh/m2a) 

0 0 0 -16 

Összesített 
energetikai 
jellemző(kWh/m2a) 

288 236 146 108 

Épület energetikai 
besorolása (2015) 

G F D B 

Épület energetikai 
besorolása (2016) 

GG FF DD CC 

Becsült beruházási 
költség (Ft) ÁFÁ-val 

 16 558 154 113 367 556 132 519 020 

Számított 
energiaköltség - 
fűtés, melegvíz 
mínusz a hálózatba 
betáplált villamos 
energia (Ft/év) 

6 986 867 5 739 080 3 555 337 2 402 551 

Globális költség 30 
év alatt, 3% 
diszkontráta (Ft) 202 200 789 182 432 181 221 481 965 214 664 064 
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SZENTKIRÁLYI UTCA 13. 

VIII. kerület Palotanegyed, HRSZ: 36536  épület 

LÁTVÁNYTERVEK A JAVASOLT ÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÉPÍTÉSZETI  BEAVATKOZÁSOKRÓL 

     
 

  

                       Meglévő állapot  Tervezett állapot 
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Csányi utca 8.  ÉPÜLET_IV./B5 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / RÖVID LEÍRÁS VII. kerület, VII tömb HRSZ: 34112 

Zachár Jozefa bérháza 2 emeletes, U alaprajzi elrendezéssel 
épült, homlokzata 4+1+4 tengelyes. A nyolcosztatú ablakokat 
és a kaput szakállas szemöldök keretezi. A homlokzatot 
átlósan összekapcsolt téglalap alakú mezők ritmusából 
szerkesztett párkány és tojásléc zárja.  
Eredetileg a földszinten két-, illetve egyszobás lakásokat, az 
első emeleten, a kapu fölött, egy reprezentatív háromszobás, 
erkélyes otthont alakítottak ki. A legtöbb lakás eredetileg 
azonban szoba-konyhás. A pincében raktárak és mángorló volt 
egykor. Az északi szárny végében volt a közös illemhelyiség. A 
lakásokat később átalakították. A függőfolyosót elbontották, 
helyette vasbeton szerkezet épült. A félkör alaprajzú 
lépcsőház a bejárat bal oldali részébe került. A kétemeletes 
lakóház ma is eredeti utcai homlokzatával őrzi a terület XIX. 
század közepei kialakítást, vizsgált korszakunk (1873–1914) 
beépítéseinél alacsonyabb és telkének beépítettsége is jóval 
kisebb. 
 

társasház 

Építés éve: 1859–1862 

Építőmester: 
1859 
1862 

  
Gottgeb Antal  
Limburszky József 

Szintszám: P + F + 2 

Stílus: romantikus 

Nettó alapterület (fűtött) 786 m2 

Nettó térfogat (fűtött): 3065 m3   

Védelem: műemlék 

Önkormányzati tulajdon: 100% 

Állag: rossz, válságos 

Homlokzati anyag: vakolat    

Lábazati anyag:  kő, cementes pótlás 

Kapualj: felújításra szorul  

Udvar használata:  jó adottságú 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / ELŐNYÖK-HÁTRÁNYOK ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 

Az épület állapota: nagyon rossz, válságos. 
A műemlékvédelem célja: szakszerű műemlékvédelmi 
szempontok szerinti felújítás, és korszerűsítés, megvizsgálva 
az épület műemléki értékeit, anyaghasználatát megtartó 
energetikai feljavítások lehetőségeit. 
 
 
 
 
 
 
 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT / AJÁNLÁSOK 

Helyszínrajz és pince alaprajz 

    
    
Földszinti és emeleti alaprajz 

+ masszív, vastagfalú, nagy hőtároló tömeggel bíró épület, 
+ szépen rakott dongaboltozatos pince, 
+ a földszint feletti födém is dongaboltozatos, 
+ kevés megmaradt, ilyen korú épülete van Pestnek, 
+ történeti értékkel is bír, 
+ az eredeti épületdíszek megvannak, 
- a lábazat teljesen tönkrement, csak a kerékvető kő maradt 
meg a kocsibehajtó két oldalán, 
- sok hűlő tűzfal határolja 
- elhanyagolt épület, a kicserélt nyílászárók nem egységesek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Metszet és udvari homlokzat 

 
Forrás: Hidvégi Violetta, Déry Attila: VII., építészeti topográfia 3., BFL 
XV.17.e.  
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Épületszintű felújítási beavatkozások  ÉPÜLETFOTÓK/ÁBRÁK 

ÉPÍTÉSZETI JAVASLATOK Műemléki védettségű épület utcaképe 

 
Udvari, kültéri klímaegység zavaró látványa 

 

SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / TÖBB LEVEGŐ 

ÉPÜLET_B02 
 

Eredeti állapot: 
értékmegőrzési szempontból 
zavaró kültéri klímaegység  

 A megfelelő hőtároló 
tömegű, éjszaka 
átszellőztetett, árnyékolt 
ablakú lakásban nincs szükség 
klímára, ehelyett ajánlott a 
növényültetés. 

 

 Homlokzati kültéri 
klímaegység elkerülésére a 
berendezés jól szellőztethető 
pincébe, tárolóba, 
padlástérbe telepíthető. 

 A felújítás során a 
kültéri egységek 
megszüntetése, melyek 
lehetséges alternatívája a 
belső udvari kültéri egység 
nélküli klíma. 
 

PINCE / HASZNOSÍTÁS   Utcára nyíló pincehelyiségek 

ÉPÜLET_E02 
 

Eredeti állapot: használaton 
kívüli üres, száraz 
pincehelyiségek. 

 

  

 

 Meglévő pince 
újrahasznosítása a legkisebb 
beavatkozással. A speciális 
klímához igazodó használati 
mód javaslatok: csíráztatás, 
gombatermesztés, só-pince, 
pinceborozó.  

 A pinceterek közötti 
átszellőzéssel gépészeti 
puffer tér és közösségi 
funkciók számára + terület. A 
lakók bevonásával, egyszerű 
felújítással többfunkciós 
helyek, találkozási pontok 
létrehozása. 

 A meglévő 
adottságok kiaknázásával a 
pincék adaptív újra 
használatával, a tradicionális 
üzlethelyiségek, 
kiskereskedelem megújítása 
javasolt. 
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KÖZLEKEDŐ / HASZNOSÍTÁS  Kapualj mérőórákkal, kukákkal, postaládákkal                   

ÉPÜLET_E04 
 

Eredeti állapot: kapualj 
kaotikus, leromlott állapotú. 

+   A kapualjban 
egységes megjelenésű 
kiegészítő elemek (pl. 
postaláda) kialakítása és a 
mérőórák egy központi 
pincei helyiségbe történő 
áthelyezése. Kuka-, és 
kerékpártárolók áttelepítése 
az udvarba.  

       

 
 

 

EMELET / HASZNOSÍTÁS  Emeletráépítés lehetősége az udvari szárnyban 

ÉPÜLET_E06 Eredeti állapot: a valamikori 
istálló az udvari szárny 
végében alacsonyabb és 
alulhasznosított, átalakítható 
+ emeleti szinttel 

   
 
 

 

 

 Meglévő udvari szárny 
felújítása, átalakítása a 
padlástér összenyitásával 
feltételezhető. 

 Az udvari tűzfal 
melletti traktusra korszerű 
igényeket kielégítő emeletrá- 
építés és galéria szint kerül- 
het (pl. szálláshelyek – 
hostel, munkahelyek).  

 A környező épüle- 
tek magasságát, a tűzfaltaka- 
rást figyelembe véve az eme- 
letráépítéssel kiegyensúlyo- 
zott (F+1+ duplex lakások) 
udvari tömege javasolt. 

 
PADLÁS / HASZNOSÍTÁS  Az utcai traktusban jó állapotú, üres padlástér 

ÉPÜLET_E08 Eredeti állapot: használaton 
kívüli, jó állapotú, üres padlás. 

   
 

 

  Puffer gépészeti 
zónaként működhet, 
valamint a sajátos 
padlásklímához igazodó 
használat, pl. aszalás, 
szárítás, tárolás és a 
növényteleltetés is ajánlott. 

  Izgalmas padlástér 
közösségi célú hasznosítása: 
pl. gyűlések, események, 
közösségi munkatér számára. 
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.   A szerkezet 
megtartásával, a déli tájolású 
tetőn üvegezett naptér, 
növény–üvegház kialakítása 
közösségi kertészkedés 
részére. 
 

UDVAR – KERT / HASZNOSÍTÁS  Udvari szárnyak és a környező beépítések viszonya 

ÉPÜLET_ E05                            
D01, D02, D04, D05, D06, D07, 
F04, F05, F06  
 

Eredeti állapot: nagyméretű, 
tágas udvar igen jó 
adottságokkal. 
Benapozottsága kedvező, 
sok a zöldfelület és nincs 
parkoló autó. Az egyszintes 
épületszárnyak mentén 
közepes állapotú beton 
burkolat található. Az udvar 
közel egynegyede szépen 
faragott, értékes kockakő 
burkolattal fedett. 

 Zöldfelületek teljes 
megújítása a jelenlegi 
burkolatok megtartásával, 
javításával. Homlokzati 
növényfuttatás. 

 +   Teljes 
udvar megújítása.  
- A meglévő kockakő 

burkolat felszedése, és újra 

lerakása megerősített 

ágyazattal. 

- Zöldfelületek kialakítása a 

középső zónában, kiemelt 

szegéllyel, amely ülőfunkciót 

is betölthet. 

- A hátranyúló 

épületszárnyak mentén a 

burkolat kiszélesítése, 

planténerekkel és 

növényekkel kisebb szeparált 

kertrészek kialakítása 

teraszfunkcióval. 

- A hátsó kertrészben kisebb 

művelhető kerti egységek 

kialakítása a lakóknak. 

- Kerti elemek elhelyezése, 

pl. padok, közösségi bútorok, 

játszóhelyek. 

 
 
 
 

 

 

   

   

Jó adottságokkal rendelkező, felújításra szoruló, 
jelenleg alulhasznosított udvar, rengeteg 
lehetőséggel, sok zöldfelülettel. 
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Szerkezet/elem felújítási beavatkozások    

KÜLSŐ HATÁROLÓ SZERKEZETEK   
HOMLOKZATI FAL  Félkör alaprajzú lépcsőház  eredeti lépcsővel 

2 sor tégla és durvamészkő 
vegyesen rakva 

Eredeti állapot: a falak vegyes 
falazatúak (51-80 cm),  
U = 0,84-1,22 W/m2K. 

 A falak utólagos 
hőszigetelése nem javasolt. 

 
 

 

 

 Állagmegóvás. 

 Új mészvakolat 
készítése, 
homlokzatrekonstrukció. 

  Mint az előző. 

 

TŰZFALAK ÉS VÉGFALAK  Szomszédos telek felőli tűzfal 

SZERKEZET_01-02 Eredeti állapot: A szomszéd 
felé néző tűzfal 30 cm vastag, 
U = 1,77 W/m2K, a végfalak 41 
cm vastagok, U = 1,42 W/m2K. 

 
  

 A falak általános 
felületének felújítása 
(megtisztítás, új felületképzés). 

 +    
A falszerkezet utólagos 
hőszigetelése 15 cm nem 
éghető hőszigetelő 
rendszerrel. 
 

 
PADLÁSFÖDÉM  Hátsó traktus padlástérrel és a szomszéd tűzfallal 

SZERKEZET_04 
 

Eredeti állapot: nem volt 
lehetőségünk ellenőrizni, de 
eredetileg valószínűleg csapos 
gerendafödém: padlásburkoló 
tégla (5 cm), salakfeltöltés (15 
cm), gerendafödém (18 cm), 
nádvakolat (3 cm), U = 0,62 
W/m2K. 
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 Padlástérhez kapcsolódó 
szerkezetek hiányosságainak 
kijavítása, száraz padlástér. 

  +    
Padlásfödém tetejére 18 cm 
nem éghető anyagú, járható 
felületű, méretezett 
vastagságú, csekély 
páradiffúziós ellenállású 
hőszigetelő táblák beépítése, 
az eresz mentén a hőhídhatás 
csökkentése befújható szálas 
hőszigeteléssel – csak pontos 
felmérés és méretezés alapján 
készíthető. 
 

PINCEFÖDÉM  Téglaboltozatos pincefödém, vegyes falazat 

SZERKEZET_03 
 

Eredeti állapot: 
Téglaboltozatos pincefödém: 
parketta, vakpadló (2 cm), 
salakfeltöltés (átlag 45 cm), 
téglaboltozat (29 cm), U =0,55 
W/m2K. 

 A pince utólagos 
hőszigetelése nem javasolt, 
mivel a vízszigetelés nem 
megoldott.  

 
.  

 

A hőérzet javítása lehetséges.  

 Kiegészítő burkolat 
alkalmazása a meglévő 
burkolat felett.  

  Burkolatcsere a 
feltöltésre készített új 
aljzatbeton felületén, az 
aljzatbeton vagy a burkolat 
alatt 2-3 cm vastagságú 
zártcellás hőszigetelés 
elhelyezésével. 

  Új fűtött 
padlószerkezet készítése a 
feltöltésen kialakított új 
aljzatbeton felületén. 
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NYÍLÁSZÁRÓ – HOMLOKZATI ABLAKOK Kifelé-befelé nyíló, pallótokos ablak 

SZERKEZET_05, 07 

 

 

Eredeti állapot: az eredeti 
ablakok kifelé-befelé nyílóak, 
az utcai homlokzat egységes, 
de rossz állapotú. Az udvari 
homlokzat nem egységes, 
rossz állapotú, többségük 
cserélt. Társított szerkezetek 
nincsenek.  Vannak pallótokos 
összekötés nélküli ablakok is. 
U= 2,4 W/m2K. 

 Vastag függöny. 

  +   Az ablakok 
újragyártása az eredetivel 
megegyező kivitelben, kifelé-
befelé nyíló (pallótokos) 
szerkezetként 3-6-3 low-e 
külső üvegezéssel + low-e a 
belső síküvegen.  
U = 1,15 W/m2K. 
 

    

NYÍLÁSZÁRÓ - AJTÓK  Rossz állapotú valószínűleg eredeti, kétszárnyú kapu 

SZERKEZET_06 Eredeti állapot: eredetileg 
váztáblázatos szerkezetek, 
mára a legtöbb cserélve, nincs 
egységes kialakítás.  

 
 

 

 

 Nincs beavatkozás. 

  +    Új 
egységes váztáblázatos ajtók 
készítése az eredetinek 
megfelelő osztásrenddel, 
vastagabb szerkezettel, vékony 
hőszigetelő üvegezéssel,  
U = 1,45 W/m2K. 
 
 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK  
FŰTÉSI RENDSZEREK 

 Utcai szárny ablakai és a parapet konvektor 
kivezetések, két ablak közötti ablakrácsok 

SZERK_GÉPÉSZET_01, 02, 03 
 

 

Eredeti állapot: a lakásokba 
nem volt lehetőségünk bejutni, 
ezért jellemző rendszereket 
feltételeztünk. Gázkonvektort 
szabályozás nélkül a lakások 
20%-ában és lakás központi 
fűtést állandó hőmérsékletű 
gázkazánnal a lakások 80%-
ában. 

 A gázkonvektorok cseréje 
korszerű gázkonvektorra, 
központi fűtés esetén 
termosztatikus szelepek 
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 beépítése. 

 A gázkonvektorok cseréje 
korszerű gázkonvektorra, 
központi fűtés esetén 
termosztatikus szelepek 
beépítése. 

 Lakásközponti fűtés 
kialakítása/ felújítása 
kondenzációs gázkazánnal. 

 Házközponti fűtés 
kialakítása kondenzációs 
gázkazánnal.   

 

MELEGVÍZ TERMELŐ RENDSZEREK   

SZERK_GÉPÉSZET_02, 05, 09 
 

Eredeti állapot: a lakásokba 
nem volt lehetőségünk bejutni, 
ezért jellemző rendszereket 
feltételeztünk. Elektromos 
bojlert a lakások 10%-ában és 
állandó hőmérsékletű átfolyós 
kombikazánt a lakások 90%-
ában. 

 
 

  Nem változik. 

 Kondenzációs átfolyós 
kombi gázkazán.  

  Házközponti 
melegvíz készítés 
kondenzációs gázkazánnal + 
napkollektorok (22 m2). 
 

MEGÚJULÓ VILLAMOS ENERGIATERMELÉS 

SZERK_GÉPÉSZET_10  

 
Eredeti állapot: az épületben 
nincs megújuló 
energiahasznosítás.  

  Napelemek 
beépítése az udvari, jelenlegi 
tetőfelületen (6,2 kWp, 50 m2)  
vagy a későbbi emeletráépítés 
tetőfelületén. 
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A nettó fűtési hőigény összetevői az eredeti állapotban és három felújítási 
csomaggal 

 

 
Az épület összes primer energiaigény az eredeti állapotban és három felújítási 
csomaggal (Az energetikai számítások nem tartalmazzák a meglévő hátsó 
alacsonyabb szárnyat) 
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 Meglévő  „Minimál” „Standard” „Ambíciózus” 

Fűtés nettó igénye 
(kWh/m2a) 

246 246 113 113 

A fűtési rendszer 
veszteségei 
(kWh/m2a) 

119 95 14 8 

HMV energiaigény, 
primer (kWh/m2a) 

47 47 41 27 

Termelt energia 
napelem, primer 
(kWh/m2a) 

0 0 0 -20 

Összesített 
energetikai jellemző 
(kWh/m2a) 

412 388 167 128 

Épület energetikai 
besorolása (2015) 

H H D B 

Épület energetikai 
besorolása (2016) 

II HH EE CC 

Becsült beruházási 
költség (Ft) ÁFÁ-val 

 
5 601 212 

59 297 571 69 949 697 

Számított 
energiaköltség - fűtés, 
melegvíz mínusz a 
hálózatba betáplált 
villamos energia 
(Ft/év) 

3 899 371 3 672 068 1 589 891 1 142 188 

Globális költség 30 év 
alatt, 3% diszkontráta 
(Ft) 112 867 993 111 851 740 107 251 872 108 148 412 
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CSÁNYI UTCA 8.  

VII. kerület, VII. tömb, HRSZ: 34412 épület 

LÁTVÁNYTERVEK A JAVASOLT ÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÉPÍTÉSZETI  BEAVATKOZÁSOKRÓL 

 

 

Meglévő állapot 

 

Tervezett állapot   

 

Tervezett állapot      
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A historikus belváros, mint a főváros egyik legsűrűbben lakott területe a rendszerváltás 

utáni években jelentős lakosságvesztést élt át. A lakosságvesztés mára lassulni látszik, 

azonban a tendencia megállításához vagy tartós megfordításához a kerület lakókör-

nyezeti minőségének jelentős emelése szükséges. 

A lakókörnyezet megújítása komplex szemléletben lehetséges, ahol a környezeti, gaz-

dasági és társadalmi beavatkozások egymással összefüggésben kerülnek megvalósítás-

ra: az épületállomány, a közterek- és közlekedési területek, valamint a meglévő zöldfe-

lületek egymással összehangoltan kerüljenek megújításra. A megfogalmazott javaslatok 

arra is felhívják a figyelmet, hogy a beavatkozások gyakran túlmutatnak az egyes épü-

letek részeinek műszaki megújításán, akár tömbszintű vagy az önkormányzattal való 

együttműködésre is szükség lehet. 

A historikus belváros nemcsak környezeti, de társadalmi, kulturális és örökségi értékei 

miatt is egyedülálló, élettel teli megőrzése szempontjából ezért különösen fontos, hogy 

olyan társadalmi réteg lakja, mely ennek megújításában felelős és értő szerepet vállal. 

A mai örökségvédelmi szabályozás nemcsak az objektumot előtérbe helyező szemléle-

te, de túlbonyolított és alacsony hatékonyságú rendszere miatt is alkalmatlan az egy-

séges történeti városi érték összefüggéseiben történő hiteles és integráns védelmének 

szolgálatára. A historikus épületek megóvása, megújítása így elsősorban azok tulajdo-

nosain múlik, ezért különösen jelentős a szemléletformálás szerepe, hogy felhívja a fi-

gyelmet az értékekre, melyek megóvása így a tulajdonosok, ott lakók belső motiváció-

jából eredhet, felismerve az épületek örökségi és városképi értékeit, mely egyszerre erő-

síti a helyi lakosság identitását és a turisztikai vonzerőt. 

 

A historikus épületekre – értékeik elismerése mellett – egyfajta nosztalgiával tekintünk, 

de a kutatások bizonyítják, hogy ezek a házak képesek a megújulásra. Mások az eré-

nyeik, mint mai, modern társaiknak, de lakóminőségük (vagy más funkcióban való 

megfelelőségük) a legtöbb esetben kielégítik a mai kor támasztotta igényeket is. Egyes 

elemeik (tereik, kapualjaik, homlokzati megjelenésük) méltóságot és eleganciát sugall-

nak, így olyan életteret kínálnak, melyet a mai épületektől csak ritkán kapunk meg. 

 

A fent említett megfelelőség elsősorban nem esztétikai kategória, hanem funkcionális: 

az épületeket alkotó lakások eredeti és átalakított állapotukban – elhelyezkedésüktől 

függően – jó minőségű használatot biztosítanak. Az utcai lakások funkcionalitása az 

udvari lakásoknál a komfortosítás és összevonás után is csak a felsőbb szinteken műkö-

dik megfelelően – a szűk udvarok az alsóbb emeleteken erősen csökkentik a megvilágí-

tottságot és benapozottságot. A csökkent használati értéket a belvárosi elhelyezkedés 

ellensúlyozza, de mind az utcai, mind az udvari lakások minőségét nagymértékben be-

folyásolhatják a fenntarthatósági, zöldfelületi, közterület-használati beavatkozások. Az 

elemzések azt bizonyítják, hogy a reális beavatkozási lehetőségek jól behatároltak: az 

utólagos víz- és hőszigetelésekre, ablakmegoldásokra, homlokzat- kapualj- és udvarfel-

újításra reális műszaki megoldások állnak rendelkezésre. 

 

A hagyományos társasházak számára a paneles felújítással szemben lényegesen keve-

sebb forrás és pályázati kiírás volt elérhető az utóbbi években. A Nemzeti Épületenerge-

tikai Stratégiában a paneles épületállomány célértékeihez képest a hagyományos tár-
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sasházak célértéke alulméretezett, az arányok nem indokoltak; a történeti városrészek-

ben jelentős a felújítási igény. Budapest identitásának és imázsának meghatározó ele-

mét jelentő történeti épületállomány esetében a népességmegtartó képesség megőr-

zése és a gazdasági szerep megerősítése is indokolja az energetikai és az értékvédelmi 

kérdések együttes kezelését, célzott, kiszámítható finanszírozási programok elindítását. 

Ki kell alakítani azokat a pénzügyi, támogatási eszközöket és a beavatkozások optimali-

zálását támogató szolgáltatásokat, amelyek lehetőséget biztosítanak a társasházak, 

háztartások szélesebb köre számára az ütemezett beavatkozások megvalósítására.  

 

A több mint 100 éves házak értékét meghatározza az a mívesség és díszítettség, a ma-

gas színvonalú kézműves hagyomány, mely az ipari termékek formaképzését is megha-

tározta ekkor (ilyen építőelemek például a gazdagon díszített öntöttvas oszlopok, vagy 

a Zsolnay kerámiaburkolatok). A legtöbb esetben így nincs lehetőségünk a homlokza-

tok hőszigetelésére: ezt a külső oldalon a díszítések (műemlékvédelmi, értékvédelmi 

szempontok) akadályozzák meg, míg a belső tér felé a gazdaságossági, műszaki, kivite-

lezhetőségi korlátok. Tudomásul kell vennünk, hogy a homlokzati falak hőszigetelő ké-

pességét nem tudjuk felhozni a mai kritériumokhoz, de ezek a falak vastagságukból, 

anyagukból következően más előnyöket kínálnak. A történeti épületek határoló szerke-

zetei a mai előírásoknál gyengébb hőfizikai mutatókkal rendelkeznek, de az egyes szer-

kezetek egymáshoz képest mégis egyensúlyban vannak. Ezeknek az épületeknek a 

termikus burkát egyes részeken nem lehet aránytalanul feljavítani, mert akkor a relatíve 

gyengébb hőszigetelő képességű határoló szerkezetek hőhidas szerkezetekké válnak, 

ami komoly épületkárokhoz vezet. 

 

A historikus épületek szerkezeteit a homogenitás jellemzi, elemeik szervesen kapcsolód-

nak egymáshoz. Anyagaik, rétegfelépítésük jelentős tömegükből adódóan nagymérté-

kű hőtároló kapacitással, párafelvevő képességgel, hangszigetelő tulajdonsággal ren-

delkeznek. Ebből adódóan kiválóan alkalmasak a magyarországi gyorsan változó kli-

matikus adottságokból származó igénybevételek csillapítására. Hézagmentes, egy-

másba illesztett elemkapcsolataik következtében a belső terekben csak csekély mérté-

kű filtráció alakul ki. Szerkezetválasztásuk logikusan követi a használati elvárásokat, az 

igénybevételek változását. Az alárendelt helyiségek szerkezetei egyszerűbbek, a teher-

hordó falak vastagsága csökken a magasabb szintek irányába a terhelés csökkenésé-

vel összhangban. Ez a kompakt, jól kiérlelt szerkezeti összhang biztosítja a historikus épü-

letek tartósságát, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ennek a szoros és kiegyensúlyozott 

kapcsolatrendszernek a megbontása, alapvetően eltérő jellegű anyagok, elemek be-

építése, a régiek eltávolítása könnyen ellentmondásokhoz, épületkárokhoz vezethet. A 

szoros elemkapcsolatokat, beültetett elemeket többnyire nem lehet sérülés nélkül ki-

bontani. Eltávolításuk súlyos szerkezeti károkat okozhat. 

 

Az ablakok esetében a legjobb megoldás az eredeti szerkezet felújítása: az üvegtáblák 

bevonata (keménybevonatos low-e üvegezés) vagy cseréje, a faszerkezetek passzítása 

már jó szigetelést biztosít úgy, hogy eredeti karakterét is megőrzi. További energiavesz-

teség-csökkentő tényező a fa spaletták vagy vastag függönyök éjszakai használata. 

A külső falszerkezetek nem tudják teljesíteni a mai szabványok előírásait, de ez meglévő 

épületek esetén nem is követelmény. Az épületek energetikai besorolása meglévő ál-
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lapotban jellemzően GG, a legrosszabb épület esetén II. Minimális felújítással FF/GG/HH 

besorolás érhető el, standard felújítással DD/EE és ambíciózus felújítással CC/DD.  

A támogatásoknak, pályázati kiírásoknak figyelembe kell venni a historizáló épületek 

egyedi, de egzaktul leírható jellegét és tulajdonságait: példa erre Bécs belvárosi épüle-

tei esetében az energetikai beruházások kezelése. Az értékvédelmi szempontokat sike-

rült összeegyeztetni az energetikai követelményekkel, ugyanakkor a felújításokkal járó 

nagymértékű élőmunka igény miatt a foglalkoztatottsági és gazdaságélénkítő progra-

mok is bekapcsolhatókká váltak. 

Budapest számára is fontos, hogy a felújításokat, a kézművességet, a régi építési tech-

nikák alkalmazását ösztönözze. Mindez kettős pozitív eredménnyel járna: egyrészt a 

meglévő épített környezetünk értékei nem pusztulnának tovább – így többek közt 

megmaradna a turisztikai vonzerő is – másrészt a szakismeretet igénylő építőipari mun-

kaerő foglalkoztatása valóban gazdaságélénkítő lehetne a nagy energiaigényű 

gyártmányok ipari alkalmazásával szemben.  

 

 Az energetikai javulás fontos tényezője a gépészeti rendszerek fejlesztése (lakáson, 

házon belül), megjegyezve, hogy a távfűtés (távhűtés) még további előnyöket hozhat. 

A központi gépészeti rendszerek esetében van igazán esély a megújuló energiák hasz-

nálatára. 

A historikus épületek felújítása – az általánosan megfogalmazható lehetőségek mellett – 

épületenként egyedi megoldásokat igényelnek. Félre kell tennünk a bevált kivitelezési 

metódusokat, empátiával kell fordulnunk a régi épületek felé, hogy megérthessük ke-

letkezésüket, s így jó javaslatokat tudjunk adni továbbélésükre. 

A fentiek alapján leszögezhető, hogy a historikus épületeknél főként a szerkezetek fel-

újítva megtartása lehet az alapvető cél. Energetikai minőségük értékelése nem szűkít-

hető le a hőátbocsátási tényező követelményértékeinek teljesítésére. A természetes 

anyagok használatából adódó egészséges belső környezet, a jó hangszigetelő képes-

ség, a hőmérséklet-ingadozást mérséklő hőtároló tömeg, a hatékony árnyékolás stb. 

fontos elemei a használati komfortnak.  

A vizsgált lakóházakat téri gazdagság, alulhasznosított terek, kiaknázatlan lehetőségek 

jellemzik: pinceterek, földszinti helyiségek, padlásterek, udvarok, közlekedő terek. Az 

adaptív újrahasznosítási javaslatok a kihasználatlan helyek sokszínű működési lehetősé-

geit tárják fel. 

A felújítási folyamat csak a lakosság aktív részvételével, bevonásával képzelhető el. 

Fontos a közösségteremtő, az összetartozást elősegítő terek létrehozása. A lakóközösség 

számára felállított programok az ökologikus, környezettudatos szemléletváltozáshoz 

vezethetnek. 

 

A zöldfelületek fejlesztése nemcsak a környezeti minőség érzetének javulását eredmé-

nyezi, hanem városi szinten is pozitív hatása van: a hősziget-hatás csökkenése, a szálló 

por megkötése, az oxigéndúsabb levegő egy egészségesebb környezet felé való el-

mozdulást jelenthet. A kialakult zöldfelületi rendszeren jelentős mértékben már nem 

lehet változtatni, a városszövet, a beépítés sajátosságai miatt a zöldfelületek bővítésére 

csak nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre, ezért alapvetően a meglévő 

zöldfelületi elemek funkcionális, esztétikai, ökológiai fejlesztésére, illetve alternatív zöld-

felületek létesítésére van mód. 
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A belvárosban elsősorban a közúti forgalom korlátozásával és a meglévő parkoló ka-

pacitások csökkentésével lehetséges új fasorok létesítése, gyalogosbarát közterületek 

kialakítása. Ehhez természetesen bátor várospolitikai döntések kellenek. A zöldfelületi 

jellegű fejlesztés csak a közterületek megújulásával egyszerre jelenthet a környezetmi-

nőségben pozitív változást. Ennek megfelelően a koncepció alapja elsősorban a tér-

nyerés, mind a zöldfelületeknek, mind közösségi funkciónak, gyalogos felületeknek. Az 

utcák fásítása érdekében szükség van a jelenleg érvényes közmű védőtávolságok, tűz-

oltási szabványok felülvizsgálatára, a követelményeknek a meglévő épített környezet 

lehetőségeivel való összeegyeztetésére. 

A historikus városszövet jelentős részben a gépjárművek megjelenése és általános elter-

jedése előtti időszakban alakult ki. A sűrűn beépített terület és a történelmileg kialakult 

utcaszerkezet miatt külső beavatkozás (pl. forgalomcsillapítás) hiányában jelentős konf-

liktusok alakulnak a ki a közlekedésben résztvevő különböző szereplők között.  

A gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedés fejlesztésének kulcsa a szemlélet-

változás. Amennyiben e módok szerepe a fővárosi és a kerületi döntéshozók számára 

felértékelődnek, reális alternatívává válhatnak az egyéni közlekedés mellett, azaz pozi-

tív ösztönzőkkel segíthető elő a járműbirtoklás és járműhasználat visszaszorítása. A közte-

rületeket elfoglaló személygépkocsik arányának csökkentésével a környezetbarát köz-

lekedési módok térnyerése mellett a közterületi minőség is javítható, a közterületi és 

zöldfelületi kínálat bővíthető. 

 

A tanulmány közterületi javaslatai (gépjárműforgalom csökkentése, gyalogos felületek 

prioritása, zöldfelületek létesítése) szintén az egészséges élettér erősítését célozzák: a 

zajhatás, a levegőszennyezettség csökkentése, a nyugodtabb, biztonságosabb közle-

kedés lehetősége mindannyiunk érdeke, de a változtatással a különösen veszélyezte-

tettek, a gyerekek és idősek nyerhetik a legtöbbet. A közterületek átalakítása az a terü-

let, ahol Budapest a legnagyobbat léphet: egy egészséges, élhető város képe nem 

utópia, hanem a város megújulásának kulcsa, mely nem az elvágyódást, hanem az 

ittmaradás örömét erősíti. 
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

A KÉZIKÖNYVBEN HIVATKOZÁS NÉLKÜL FELTŰNTETETT KÉPEK ÉS ÁBRÁK FORRÁSAI A SZER-

ZŐK. 

8. OLDAL: TARLÓS ISTVÁN – BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTERE, FOTÓ: BUDAPEST FŐ-

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2. GAZDASÁGI HÁTTÉRVIZSGÁLAT ÉS JAVASLATOK C. FEJEZET FORRÁSAI: 

- Nemzeti Energiastratégia 2030 (2012) 

- Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (2015) 

- Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Budapest 2020 (2014) 

- Budapest SEAP, Monitoring jelentés 2014 (2015) 

- Környezeti És Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-2020 (Az Euró-

pai Bizottság által elfogadott verzió) 

- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2014-2020 (Az Eu-

rópai Bizottság által elfogadott verzió) 

- Energiespar-Contracting, Die Energiasparpartnerschaft, Ein Berliner Erfolgsmodell, 

Berliner Energia Agentur GmbH, Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und 

Verbraucherschutz, 2006 

- Financing Energy Efficiency (EE) in Buildings, Background for the European Round-

table, The Building Parformance Institute Europe, 2010 

- L. Gee: Exemplary Financing Models From Accross the European Union, Financing 

Near Zero Energy Housing Projects, CECODHAS, The National Housing Foundation, 

é.n. 

- P. Sweatman: Financing Mechanisms for Europe’s Building Renovation, Assessment 

and Structuring Recommendations for Funding European 2020 Retrofit Targets, Cli-

mate & Strategy Partners   

- E. Ball, U. Lynar, A. Skrzipczyk: Guidelines for the Innovative Use of EU Funds for 

Measures in the Housing Sector and Deprived Urban Areas, German Association 

for Housing, Urban and Spatial Development (DV) e.V., Németország, 2011 no-

vember 

- Housing Investment Group RE:NEW Program Update, 2014 augusztusi jegyzőkönyv  

- http://www.budapest.hu 

- http://www.energiaklub.hu/hir/elena-segit-az-onkormanyzatoknak 

- https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview 

- http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/23/uk-ceases-financing-of-

green-deal 

- https://www.gov.uk/domestic-renewable-heat-incentive  

- https://www.gov.uk/feed-in-tariffs  

- http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/endbericht_1206_60plus.pdf 

http://www.budapest.hu/
http://www.energiaklub.hu/hir/elena-segit-az-onkormanyzatoknak
https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview
http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/23/uk-ceases-financing-of-green-deal
http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/23/uk-ceases-financing-of-green-deal
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- http://www.nachhaltigwirtschaften.at/results.html/id2793 

- https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/367435/Leit-

faden_Denkmalschutz_Dena.pdf 

- http://www.eib.org/infocentre/publications/all/jessica.htm 

- http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm  

3. VÁROSREHABILITÁCIÓS HÁTTÉRVIZSGÁLAT ÉS JAVASLATOK C. FEJEZET FORRÁSAI: 

- Erkélykultúra és a ráépülő iparág; http://www.bz-berlin.de/berlin/neu-mieter-wuer-

den-auch-60-prozent-mehr-zahlen 

- http://www.morgenpost.de/berlin/article140709152/SPD-will-Sozialmieten-

deckeln-und-das-Volksbegehren-verhindern.html 

- KLOTZBACH Architekten + Ingenieure - http://www.klotzbach.eu/Projekt_11.html 

- A díszítések eltűnése a homlokzati hőszigetelés miatt; https://stadtbildberlin.word-

press.com/2012/01/page/6/; https://stadtbildberlin.wordpress.com/tag/war-

meverbundsystem/ 

- Pusztítás 1945-ben; újjáépült városszövet 1989-ig; beépítések 2015-ig; http://stad-

tentwicklung.berlin.de/planen/stadtmodelle/de/innenstadtplaene/sp/in-

dex.shtml 

- Díjazott példák építő közösségek által megrendelt foghíjbeépítésekre; Esch-

marchstraße 3 (Baugruppe E3 + Architekten Kaden + Klingbeil); http://stadtent-

wicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/stadterneuerung/de/boet-

zowstr/holzhaus.shtml 

- Ruppiner/Schönholzer Straße (Smart Homing GmbH) ; http://www.smart-

homing.de/de/projekte/ru43/ 

- Zelterstraße 5-11 (Zanderroth Architekten);https://www.competition-

line.com/de/projekte/45788 

- -Támogatott területek Berlinben; támogatott humán infrastrukturális projektek (Ost-

kreuz); http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprog-

ramme/stadtumbau/ 

- Foerdergebiete-und-Projekte.1.0.html: http://www.stadtentwicklung.ber-

lin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/atlas/de/stadtumbau.shtml 

- Louisenstadt – keretterv (beépítési terv, zöldfelületi terv, intézmények felülvizsgá-

lata) 

- Rahmenplanung Louisenstadt (Herwarth + Holz Architekten) 

- http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/at-

las/de/stadtumbau.shtm 

- https://baumschutz.wordpress.com/2009/10/24/rahmenplanung-luisenstadt/ 

- http://www.herwarth-holz.de/html/download.php?dateiname=rp_luisenstadt_be-

richt.pdf%plus%rp_luisenstadt_plaene.pdf 

- Louisenstadt – műemléki területek (Denkmalkarte Berlin); http://www.stadtent-

wicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_datenbank/de/denkmalkarte/index.shtml 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/jessica.htm
http://www.bz-berlin.de/berlin/neu-mieter-wuerden-auch-60-prozent-mehr-zahlen
http://www.bz-berlin.de/berlin/neu-mieter-wuerden-auch-60-prozent-mehr-zahlen
http://www.morgenpost.de/berlin/article140709152/SPD-will-Sozialmieten-deckeln-und-das-Volksbegehren-verhindern.html
http://www.morgenpost.de/berlin/article140709152/SPD-will-Sozialmieten-deckeln-und-das-Volksbegehren-verhindern.html
http://www.klotzbach.eu/Projekt_11.html
https://stadtbildberlin.wordpress.com/tag/warmeverbundsystem/
https://stadtbildberlin.wordpress.com/tag/warmeverbundsystem/
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- http://www.wohnfonds.wien.at/articles/nav/102 

- http://www.wohnfonds.wien.at/website/article/nav/166 

- http://www.gbstern.at/ueber-die-gb/taetigkeitsbereiche/sanfte-stadterneu-

erung/ 

- http://www.gbstern.at/ueber-die-gb/taetigkeitsbereiche/sanierung/ 

- https://www.wien.gv.at/bauen-wohnen/aktuelle-sanierungen.html 

- https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnen/wohnbaufoerde-

rung/index.html 

- http://planquadrat.weebly.com/geschichte-und-archiv.html 

- http://www.thegap.at/kunststories/artikel/sanierung-ohne-gentrifizierung-ein-ver-

such/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=GDyQ_WrDdWM 

- https://www.youtube.com/watch?v=F2o_qw8RhfE 

- Teljes tömbök bontása a hetvenes években – és a Planquadrat mint reakció; 

http://www.gbstern.at/stadterneuerung/stadterneuerung/stadterneuerung/der-

historische-kontext/; http://planquadrat.weebly.com/geschichte-und-archiv.html 

- Rehabilitációs célterületek és példa egy kerettervre (Sechshaus); 

http://www.wohnfonds.wien.at/downloads/san/sanierungszielgebiete.pdf;  

- http://www.aichberger-architektur.at/?mn=02&pk=4&pi=2144&t1=BLOCKSANIE-

RUNG&t2=1150 

- Példák épületek részleges visszabontásával nyert előnyökre: Strefflerugasse 4  

(P.GOOD Praschl-Goodarzi Architekten ZT-GmbH); https://www.competition-

line.com/de/projekte/55637/per/post/90179 

- Sperrgasse 17 (sigs): http://www.huffingtonpost.com/2013/04/11/vienna-model-

public-housing-presented-by-austrian-cultural-forum_n_3054446.html 

- Példa történeti épületek részletekbe menő felújítására: Neubaugasse 16 (Riedl 

Architekten); http://www.wohnfonds.wien.at/articles/id/601; http://www.wohn-

fonds.wien.at/media/file/Publikationen/SAN_Sanieren_Althauser_Web.pdf 

- A belső udvar megtisztítása, közösségi zöldtető létrehozása: Siebenbrunnengasse 

72 (Google Earth Timeline) 

- Belső udvar megtisztítás előtt és után: Siebenbrunnengasse 72; 

http://www.thegap.at/kunststories/artikel/sanierung-ohne-gentrifizierung-ein-ver-

such/ 

- Példa lakatlan épület teljes felújítására: Tivoligasse 21 (Ing. Fritz Brandstätter) 

http://www.wohnfonds.wien.at/articles/id/512 

- http://stadtplan2.dresden.de/(S(todk52xgp1eh4uggxcqjl5ao))/spdd.aspx?TH=SPA 

- http://www.dresden.de/de/stadtraum/planen/stadtentwicklung/stadterneu-

erung/Sanierungs--u.-Entwicklungsgebiete.php 

https://www.youtube.com/watch?v=F2o_qw8RhfE
http://www.wohnfonds.wien.at/media/file/Publikationen/SAN_Sanieren_Althauser_Web.pdf
http://www.wohnfonds.wien.at/media/file/Publikationen/SAN_Sanieren_Althauser_Web.pdf
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- https://www.dresden.de/de/stadtraum/planen/stadtentwicklung/stadterneu-

erung/sanierung/Sanierungsgeb-Aeussere-Neustadt.php 

- https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/stadterneu-

erung/sterna_broschuere_Ausgleichsbetraege_Internet.pdf 

- http://www.neumarkt-dresden.de/ 

- http://panorama.dresden.de/ 

- äußere Neustadt – épületek állapota és légifotó: https://tu-

dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowis-

senschaften/fachrichtung_geowissenschaften/ 

- „Louisengrün” (Louisenstraße 63): http://www.stesad.de/louisengruen-freiraum-

gestaltung-zwischen-louisenstrasse-und-seifhennersdorfer-strasse.html 

- Kunsthofpassage (Alaunstraße – Görlitzer Straße): http://www.kunsthof-

dresden.de/ 

- http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/ 

- https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8rrebro 

- http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/culture/multicultural-norrebro 

- http://www.play-scapes.com/play-history/battle-for-the-builder-the-norrebro-

playground-riot-copenhagen-1980/ 

- http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/cases/ravnsborggade-ac-

tion-spot/ 

- http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/cases/guldberg-byplads/ 

- http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/cases/mimersparken/ 

- Birkegade Rooftop Gardens (JDS Architects: http://www.dac.dk/en/dac-

life/copenhagen-x-gallery/cases/rooftop-garden-birkegade/ 

- BaNanna Park (Nord Arkitekter + Schønherr Land-

skab:)http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/cases/bananna-

park/ 

 4. ÉPÍTÉSZETI HÁTTÉRVIZSGÁLAT ÉS JAVASLATOK C. FEJEZET FORRÁSAI: 

- Rozsnyai József, doktori disszertáció, Neobarokk építészet Magyarországon az Oszt-

rák-Magyar Monarchia idején, különös tekintettel Meinig Arthur építész munkássá-

gára, BTK.ELTE, 2011 

- Farbaky Péter – Kemény Mária, Budapest, 1991.  

- Sisa József és Dora Wiebenson, szerk.: Magyarország Építészetének Története. Bu-

dapest, 1998. 

- Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon a historizmus korá-

ban, Akadémiai doktori értekezés, Budapest, 2004 

- Ritoók Pál: Degenfeld-Schonburg Imre gróf palotabérháza, 1872–1874.  in:.  Ybl-

épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk Hidvégi Violetta – Marótzy Katalin, 

Budapest, 2014. 

http://panorama.dresden.de/
http://www.kunsthof-dresden.de/
http://www.kunsthof-dresden.de/
http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/cases/mimersparken/
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- Nagy Lajos: A Terézváros kialakulása. Tanulmányok Budapest Múltjából XI., Bp., 

1956. 97–127. old. 

- Pest város topográfiai mutatója. 2. Terézváros. 1–2. Összeáll.: Bácskai Vera. Bp., 

1982. (Topográfiai mutatók III.) 

- Gerle János: Art Nouveau in Hungarian Architecture, Bp., 2013 

- Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepció (2013) 

- Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepció (2013), Örökségvédelmi hatástanul-

mány 

- Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Budapest 2020 (2014) 

- Erzsébetváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Budapest 

- Terézváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Budapest 

- BUDAPEST VII. KERÜLET BELSŐ ERZSÉBETVÁROS REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁSI TERVE 

(2008) 

- BUDAPEST VII. KERÜLET, VII. SZÁMÚ TÖMB, KERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE (2008) 

- Déry Attila: Józsefváros - VIII. kerület - Budapest építészeti topográfia 4. Bp., TERC 

Kft. 2007. 

- Déry Attila: Terézváros - Erzsébetváros VI. - VII. kerület - Budapest építészeti topo-

gráfia 3.  Bp., TERC Kft. 2006. 

- LAMPEL Éva – LAMPEL Miklós: Pesti bérházsors: várospolitika, városrehabilitáció  

- Bp., Argumentum K. 1998.  

- Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő 

Gábor: LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON 

- Perényi Tamás DLA, Dankó Zsófia DLA: Budapest VI. kerület, Hunyadi tér – Csengery 

utca – Király utca – Vörösmarty utca által határolt 109-es tömb értékmegőrző, fenn-

tartható rehabilitációjának tanulmányterve 

- Segédlet közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés megteremtéséhez, komplex akadálymentesítés, FSZK kiadványa (2015) 

- Rehabilitációs Szakmérnöki képzés tananyaga, BME, Dr. Zöld András 

- 253/1997. /XII.20./ Korm. Rendelet (OTÉK) 

- Európa akadálymentessége a jogi szabályozás tükrében (Szőllősiné Földesi Erzsé-

bet, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete)  

- www.nullbarriere.de (Az Európai-unióból regisztrált rehabilitációs szak-építész mér-

nökök online-Seminar-hírlevelei) 

- Nagy Lajos: A Terézváros kialakulása. Tanulmányok Budapest Múltjából XI., Bp., 

1956. 97–127. old. 

- Pest város topográfiai mutatója. 2. Terézváros. 1–2. Összeáll.: Bácskai Vera. Bp., 

1982. /Topográfiai mutatók III./ 

- Szűts László: Történelmi ablakszerkezetek hőtechnikai jellemzőinek vizsgálata, Szak-

dolgozat, BME Magasépítés Tanszék, 2012. 

- Ertsey Attila, Hanczár Zsoltné, Dr. Illyés Zsuzsa, Kajner Péter, Medgyasszay Péter, Szil-

ágyi László, R. Takács Eszter, Dr. Tiderenczl Gábor, Zielinszky Szilárd: Autonóm város 

– szakértői vízió 2004. Független Ökológiai Központ, 2004 

http://www.libri.hu/szerzok/dery_attila.html
http://www.libri.hu/szerzok/dery_attila.html
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- KSH: Magyar Statisztikai évkönyv 2013, KSH, 2014. 

- Dr. Nagy, Géza, Kovács, Barnabás, Buruzs, Adrienn, dr. Torma, András, Vagdalt, 

László, Horváth, László: Hulladékgazdálkodás. Tankönyvtár, 2011. 

- Sándy Gyula: Épületszerkezetattani táblák. Gyorsjelentés Kiadó, 1999. 

- Paul Baker: The thermal performance of traditional windows and measures to re-

duce heat loss and air leakage, presentation at the Energy Efficiency in Historic 

Buildings conference, Dublin, 2009 

- http://www.sintef.no/globalassets/upload/byggforsk/publikasjoner/prosjektrap-

port192.pdf 

- http://www.ablakprofilok.hu/images/KgtAblakokHoatbocsatasa_Dr_Becker_Ba-

konyi.pdf 

ADATLAPOK ÉS KAPCSOLÓTÁBLÁK FORRÁSAI: 

- Dr. Gábor  László: Épületszerkezettan I-IV. kötet Tankönyvkiadó 1974. 

- Felújítási Kisokos Budapest XV. Ker. Önkormányzat 2012. 

- TÁMOP – 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 számú projekt: Dr. Fülöp Zsuzsanna, Dr. Ka-

kasy László, Kuntner Ferenc, Bakonyi Dániel, Tempfli M. Szilárd, 2012. 

- Sándy Gyula: Épületszerkezettani táblák 1939., utánnyomás, Gyorsjelentés Kiadó, 

1999. 

- MÉSZ (Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség) THR rendszerek kiadvány 2013. 

- Rockwool kézikönyv 

- Austrotherm kézikönyv 

ÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK / ADATLAPOKON FELHASZNÁLT KÉPANYAG FORRÁSA: 

V/01 – SZEMLÉLETFORMÁLÁS 1. – TÉRI ELEMEK 

http://www.europabelvarosa.hu/setak_a_negyedben 

 

V/02 – SZEMLÉLETFORMÁLÁS 2. – AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK 

http://www.budapest100.hu 

 

V/03 – INFORMÁCIÓS PORTÁL 

http://www.wohnen.wien.at/wir-machen-wien-schoener 

 

V/04 – VÉDETT UTCAKÉP PROGRAM 

http://jozsefvaros.hu/hir/1236/epuletek_es_utcakepek_valnak_bedette/ 

 

V/05 – UTCAI HOMLOKZATOK ÖSSZEHANGOLT MEGÚJÍTÁSA 

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

V/06 – KREATÍVOK A TÖMBBEN! PROGRAM 

http://jozsefvaros.hu/fejlesztes/2379/a-lakok-tervei-alapjan-alakitottak-ki-a-belso-ud-

vart 

 

V/07 – TEMATIKUS UTCÁK: KERESKEDELEM, KULTURÁLIS FUNKCIÓK 

Fotó: Fonyódi Mariann 

http://www.sintef.no/globalassets/upload/byggforsk/publikasjoner/prosjektrapport192.pdf
http://www.sintef.no/globalassets/upload/byggforsk/publikasjoner/prosjektrapport192.pdf
http://www.europabelvarosa.hu/setak_a_negyedben
http://www/
http://www.wohnen.wien.at/wir-machen-wien-schoener
http://jozsefvaros.hu/hir/1236/epuletek_es_utcakepek_valnak_bedette/
http://jozsefvaros.hu/fejlesztes/2379/a-lakok-tervei-alapjan-alakitottak-ki-a-belso-udvart
http://jozsefvaros.hu/fejlesztes/2379/a-lakok-tervei-alapjan-alakitottak-ki-a-belso-udvart
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V/08 – VÁROSKÉP 1. – FÖLDSZINTI PORTÁLOK, HIRDETÉSEK – PORTÁLPROGRAM 

http://www.terezvaros.hu/Terez_koruti_portalprogram/weboldal/ 

 

V/09 – VÁROSKÉP 2. – FELÚJÍTÁS ALATTI MOLINÓK 

http://www.chsdxb.com 

 

V/10 – ZSEBPARK  

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Paley_Park 

 

V/11 – ZÖLD UTCAKÉP: ZÖLDFELÜLETEK AZ UTCAI HOMLOKZATON 

Fotó: Fonyódi Mariann 

http://www.urbangardensweb.com/2010/11/12/green-facade-mirrors-shape-of-eu-

rope/ 

 

V/12 – LAKÓUTCA RENDEZÉSE – 1. Átépítés nélkül 

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

V/13 – LAKÓUTCA RENDEZÉSE – 2 . Részleges átépítés 

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

V/14 – LAKÓUTCA RENDEZÉSE – 3. Teljes átépítés 

Google streetview 

 

V/15 – KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK RACIONALIZÁLÁSA 

http://utilitytunnel.blogspot.hu/2009/07/what-is-utility-tunnel.html 

  

T/01 – ÁTJÁRHATÓ TÖMBÖK  

http://statlerandwaldorf.blog.hu/2008/10/01/atjarohazak_kapualjak_egy_kicsit_mas-

kepp_becsben    

 

T/02 – FOGHÍJAK 1. – KÖZTERÜLETI FUNKCIÓK A TÖMBBEN 

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

T/03 – FOGHÍJAK 2. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: JÁTSZÓTÉR, REKREÁCIÓ  

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

T/04 – FOGHÍJAK 3. – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI KERTEK 

http://8.kerulet.ittlakunk.hu/utcak-terek/140824/kozossegi-kert-nyilt-magdolna-utca-

ban  

 

T/05 – ÁTMENETI HASZNOSÍTÁS: KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FÖLDSZINTEN + UDVAR, FOGHÍJ  

Fotó: Fonyódi Mariann 

http://epiteszforum.hu/megnyilt-az-elso-nyitott-kozossegi-famuhely 

 

T/06 – ÖSSZENYITOTT UDVAROK  

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

T/07 – TŰZFALAK MEGNYITÁSA 

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

T/08 – TŰZFALAK / KÖZTERÜLETRŐL IS LÁTSZÓ FALAK FESTÉSE, ZÖLDÍTÉSE 

http://varosban.blog.hu/2015/09/24/gigantikus_falfestmeny_tette_szazszor_me-

nobbe_a_nyomorusagos_iskolaudvart Koppenhága / IMEA projects 

http://www.terezvaros.hu/Terez_koruti_portalprogram/weboldal/
http://www.chsdxb.com/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Paley_Park
http://www.urbangardensweb.com/2010/11/12/green-facade-mirrors-shape-of-europe/
http://www.urbangardensweb.com/2010/11/12/green-facade-mirrors-shape-of-europe/
http://utilitytunnel.blogspot.hu/2009/07/what-is-utility-tunnel.html
http://statlerandwaldorf.blog.hu/2008/10/01/atjarohazak_kapualjak_egy_kicsit_maskepp_becsben
http://statlerandwaldorf.blog.hu/2008/10/01/atjarohazak_kapualjak_egy_kicsit_maskepp_becsben
http://varosban.blog.hu/2015/09/24/gigantikus_falfestmeny_tette_szazszor_menobbe_a_nyomorusagos_iskolaudvart
http://varosban.blog.hu/2015/09/24/gigantikus_falfestmeny_tette_szazszor_menobbe_a_nyomorusagos_iskolaudvart
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T/09 – MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK: BELVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

http://ehszer.blogspot.hu/2013/09/napelem-rendszer-epitese-vigszinhaz.html 

 

T/10 – CSAPADÉKVÍZ TÁROZÁSA 

http://esovizgyujtes.hu 

http://fenntarthato.hu 

http://aplusarchitects.blogspot.hu 

 

É/A01  – HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA: 

http://bit.ly/20AqMLY 

http://bit.ly/1R5CHyJ 

http://bit.ly/20Xti4p 

 

É/A02  – NYÍLÁSZÁRÓK HELYREÁLLÍTÁSA: 

http://indafoto.hu/ 

 

É/A03  – SZÍNEK - FELÜLETEK ÖSSZEHANGOLÁSA: 

helyszíni fotók 

 

É/B01 – SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ: 

helyszíni fotók 

http://bit.ly/1PY0di4 

 

É/B02 – SZELLŐZÉS JAVÍTÁSA / JOBB LEVEGŐ – KLÍMA: 

http://bit.ly/20XtW1A 

http://bit.ly/1U4SSiD 

http://bit.ly/1Odg1YF 

http://bit.ly/215PIwT 

http://bit.ly/1PY0HER 

http://bit.ly/1Qi81xk 

 

É/C01 – BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY – TÜKÖR: 

http://bit.ly/1Tn6ia4 

http://bit.ly/1SQ5CKK 

http://bit.ly/1PBheNM 

http://bit.ly/1ViHaze 

http://bit.ly/215Qo5i 

http://bit.ly/1OdgRVl 

 

É/C02 – BEVILÁGÍTÁS JAVÍTÁSA / TÖBB FÉNY: 

http://bit.ly/20Atd13 

http://bit.ly/1Tn70Eu 

http://bit.ly/1LqSq6U 

http://bit.ly/1oFvTyE 

http://bit.ly/1ntz8Ym 

 

http://ehszer.blogspot.hu/2013/09/napelem-rendszer-epitese-vigszinhaz.html
http://esovizgyujtes.hu/
http://fenntarthato.hu/
http://aplusarchitects.blogspot.hu/
http://bit.ly/20AqMLY
http://bit.ly/1R5CHyJ
http://bit.ly/20Xti4p
http://indafoto.hu/
http://bit.ly/1PY0di4
http://bit.ly/20XtW1A
http://bit.ly/1U4SSiD
http://bit.ly/1Odg1YF
http://bit.ly/215PIwT
http://bit.ly/1PY0HER
http://bit.ly/1Qi81xk
http://bit.ly/1Tn6ia4
http://bit.ly/1SQ5CKK
http://bit.ly/1PBheNM
http://bit.ly/1ViHaze
http://bit.ly/215Qo5i
http://bit.ly/1OdgRVl
http://bit.ly/20Atd13
http://bit.ly/1Tn70Eu
http://bit.ly/1LqSq6U
http://bit.ly/1oFvTyE
http://bit.ly/1ntz8Ym
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É/C03 – BEVILÁGÍTÁS / ÁRNYÉKOLÓ ELEMEK: 

http://bit.ly/1StYgw3 

http://bit.ly/1SQ5Txc 

http://bit.ly/1SQ5UkK 

http://bit.ly/1Odhi1V 

 

É/D01  – FÁK ÜLTETÉSE: 

http://bit.ly/1R5Eio2 

helyszíni fotó 

http://bit.ly/1RIeMrj 

 

É/D02 – PLANTÉNERES FÁK ÜLTETÉSE: 

http://bit.ly/1U4UqZK 

http://bit.ly/1RIf0yB 

http://bit.ly/1PBiTmk 

http://bit.ly/1Qi9DHf 

 

É/D03 – TALAJSZINTI ZÖLDFELÜLETEK: 

http://bit.ly/1R5EzYk 

http://bit.ly/1PY2olN 

http://bit.ly/215RldU 

http://bit.ly/1StZPKm 

 

É/D04 – ZÖLDFELÜLETEK PLANTÉNERBEN: 

http://bit.ly/1R5ETq0 

http://bit.ly/1Kmtd2N 

http://bit.ly/1R5F1pu 

http://bit.ly/1Su0j37 

 

É/D05 – NÖVÉNYFUTTATÁS HOMLOKZATRA: 

helyszíni fotók 

http://bit.ly/1PBk8Sw 

 

É/D06 – NÖVÉNYFUTTATÁS TÁMRENDSZERRE: 

http://bit.ly/1U4Vr40 

http://bit.ly/1PY38Yc 

 

É/D07 – BALKONLÁDÁK: 

http://bit.ly/1LqTQyi 

http://bit.ly/1RIgVmL 

http://bit.ly/215S3rI 

 

É/E01  – PINCE / HASZNOSÍTÁS – TÉRALAKÍTÁS: 

http://bit.ly/1Odj1V8 

http://bit.ly/1PNXeVQ 

http://bit.ly/1StYgw3
http://bit.ly/1SQ5Txc
http://bit.ly/1SQ5UkK
http://bit.ly/1Odhi1V
http://bit.ly/1R5Eio2
http://bit.ly/1RIeMrj
http://bit.ly/1U4UqZK
http://bit.ly/1RIf0yB
http://bit.ly/1PBiTmk
http://bit.ly/1Qi9DHf
http://bit.ly/1R5EzYk
http://bit.ly/1PY2olN
http://bit.ly/215RldU
http://bit.ly/1StZPKm
http://bit.ly/1R5ETq0
http://bit.ly/1Kmtd2N
http://bit.ly/1R5F1pu
http://bit.ly/1Su0j37
http://bit.ly/1PBk8Sw
http://bit.ly/1U4Vr40
http://bit.ly/1PY38Yc
http://bit.ly/1LqTQyi
http://bit.ly/1RIgVmL
http://bit.ly/215S3rI
http://bit.ly/1Odj1V8
http://bit.ly/1PNXeVQ
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http://bit.ly/1QibxaZ 

http://bit.ly/20AwpK5 

 

É/E02  – PINCE / HASZNOSÍTÁS: 

http://bit.ly/1Lvhgn5 

http://bit.ly/1RIhGwd 

http://bit.ly/1ojfuPH 

http://bit.ly/1Su2ljG 

 

É/E03 – FÖLDSZINT / HASZNOSÍTÁS: 

http://bit.ly/1Kmvf2Z 

http://bit.ly/1WoDSdS 

http://bit.ly/1PNY9FP 

http://bit.ly/1TnaVkD 

 

É/E04 – KÖZLEKEDŐTÉR / HASZNOSÍTÁS: 

http://bit.ly/1XuBhQN 

helyszíni fotók 

http://bit.ly/1LqVfoM 

 

É/E05 – UDVAR / HASZNOSÍTÁS: 

http://bit.ly/1Su3cAW 

http://bit.ly/1oFAelh 

http://bit.ly/1SQ7cMG 

http://ebay.to/1ojhis4 

 

É/E06 – EMELET / HASZNOSÍTÁS: 

http://bit.ly/1PBnftC 

http://bit.ly/1WoELmK 

http://bit.ly/1PNYTLa 

http://bit.ly/1R5GU5i 

 

É/E07  – PADLÁS / HASZNOSÍTÁS – TÉRALAKÍTÁS: 

http://bit.ly/1U4XncL 

http://bit.ly/1OdkYAL 

http://bit.ly/1ViPLBQ 

http://bit.ly/1KmwNtF 

http://bit.ly/1PY5u9h 

 

É/E08  – PADLÁS / HASZNOSÍTÁS: 

http://bit.ly/246HkzK 

http://bit.ly/1QiOxlM 

http://bit.ly/20Az46t 

http://bit.ly/1RIkJEt 

http://bit.ly/1QibxaZ
http://bit.ly/20AwpK5
http://bit.ly/1Lvhgn5
http://bit.ly/1RIhGwd
http://bit.ly/1ojfuPH
http://bit.ly/1Su2ljG
http://bit.ly/1Kmvf2Z
http://bit.ly/1WoDSdS
http://bit.ly/1PNY9FP
http://bit.ly/1TnaVkD
http://bit.ly/1XuBhQN
http://bit.ly/1LqVfoM
http://bit.ly/1Su3cAW
http://bit.ly/1oFAelh
http://bit.ly/1SQ7cMG
http://ebay.to/1ojhis4
http://bit.ly/1PBnftC
http://bit.ly/1WoELmK
http://bit.ly/1PNYTLa
http://bit.ly/1R5GU5i
http://bit.ly/1U4XncL
http://bit.ly/1OdkYAL
http://bit.ly/1ViPLBQ
http://bit.ly/1KmwNtF
http://bit.ly/1PY5u9h
http://bit.ly/246HkzK
http://bit.ly/1QiOxlM
http://bit.ly/20Az46t
http://bit.ly/1RIkJEt
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É/E09 – FUNKCIÓVÁLTÁS/teljes épület 

Fotó: Fonyódi Mariann 

 

É/F01 – PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEM - NAPELEM, NAPKOLLEKTOR HELYEI: 

http://bit.ly/1WoFqoa 

http://bit.ly/1WoFsMV 

http://bit.ly/1PY5QwQ 

http://bit.ly/1QiP07v 

 

É/F02 – PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KÖZÖSSÉGI: 

http://bit.ly/20Az46t 

http://bit.ly/246HTJH 

http://bit.ly/1QiOxlM 

http://bit.ly/215UtXe 

http://bit.ly/20XB2Dr 

http://bit.ly/1XuCRCa 

 

É/F03 – PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – ERKÉLY: 

http://bit.ly/1oFBJzS 

http://bit.ly/1XuBhQN 

http://bit.ly/1PBpayi 

http://bit.ly/1TncZsE 

 

É/F04 – PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK – KERTI TÁROLÓK: 

http://bit.ly/20XBnWL 

http://bit.ly/1WoGfxo 

http://bit.ly/20XByRO 

http://bit.ly/1SQ7R0x 

 

É/F05 – PLUSZ/KIEGÉSZÍTŐ - KERTI ELEMEK: 

http://bit.ly/20XBFgj 

http://bit.ly/1OdmeUD 

http://bit.ly/1PBpT2A 

http://bit.ly/1XuDuMb 

 

É/F06 – PLUSZ/LÉGÁTERESZTŐ UDVARI BURKOLAT: 

http://bit.ly/20XBVvE 

http://bit.ly/1LqX1pS 

http://bit.ly/20XC2rd 

helyszíni fotók 

 

SZG/01 – GÁZKONVEKTOROS FŰTÉS 

http://www.fegkazan.hu 

 

  

http://bit.ly/1WoFqoa
http://bit.ly/1WoFsMV
http://bit.ly/1PY5QwQ
http://bit.ly/1QiP07v
http://bit.ly/20Az46t
http://bit.ly/246HTJH
http://bit.ly/1QiOxlM
http://bit.ly/215UtXe
http://bit.ly/20XB2Dr
http://bit.ly/1XuCRCa
http://bit.ly/1oFBJzS
http://bit.ly/1XuBhQN
http://bit.ly/1PBpayi
http://bit.ly/1TncZsE
http://bit.ly/20XBnWL
http://bit.ly/1WoGfxo
http://bit.ly/20XByRO
http://bit.ly/1SQ7R0x
http://bit.ly/20XBFgj
http://bit.ly/1OdmeUD
http://bit.ly/1PBpT2A
http://bit.ly/1XuDuMb
http://bit.ly/20XBVvE
http://bit.ly/1LqX1pS
http://bit.ly/20XC2rd
http://www.fegkazan.hu/
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SZG/02 – EGYEDI GÁZKAZÁNOS FŰTÉS 

http:.//www.vaillant.hu 

 

SZG/03 – HÁZKÖZPONTI FŰTÉS GÁZKAZÁNNAL 

http://wieshaupt.hu 

 

SZG/04 – HÁZKÖZPONTI FŰTÉS TÁVHŐVEL 

http://www.petav.hu/ 

 

SZG/05 – HÁZKÖZPONTI MELEGVÍZ TERMELÉS 

http://vaillant.hu 

 

SZG/06 – TERMÉSZETES HŰTÉS 

http://www.trefort.elte.hu 

 

SZG/07 – GÉPI HŰTÉS KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL 

http://www.rapidclimatecontrol.com/ 

 

SZG/08 – HÁZKÖZPONTI FŰTÉS (BIOMASSZA) 

http://www.superhomes.org.uk 

 

SZG/09 – NAPKOLLEKTOROS HMV TERMELÉS 

http://naplopo.hu 

 

SZG/10 – NAPELEMES ÁRAMTERMELÉS 

http:// istarsolar.com 

 

SZG/11 – ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN BELÜL 

http://belsoudvar.hu 

 

SZG/12 – ESŐVÍZ GYŰJTÉS – ÉPÜLETEN KÍVÜL 

http://follykert.hu 

 

 

http://www.vaillant.hu/
http://www.petav.hu/
http://vaillant.hu/
http://www.trefort.elte.hu/
http://www.rapidclimatecontrol.com/
http://www.superhomes.org.uk/
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