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„Ég és föld, a két ellentétes elektromos pólus" bronz szobor, 1931.
Máray Lajos és Ohmann Béla műve, Markó Károly utca 9–11. (2018)

1. Köszöntő

1. Köszöntő

A budapesti Kossuth Lajos tér és közvetlen környezete a történelmi
Magyarország 19-20. század fordulóján tudatosan kialakított kormányzati központja, amely folytatólagosan a mai napig az államélet egyik legfőbb helyszíne és - 20. századi történelme révén - 2014
óta Kiemelt Nemzeti Emlékhely, a magyar történelem sorsfordító
pillanatainak tanúja. Kialakításának első lépését a lipótvárosi
Duna parton 1885–1902 között emelt, Steindl Imre tervezte Országház felépítése jelentette. A törvényhozás neogótikus stílusú palotájának szomszédságában, a tér oldalai mentén állnak az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalmi ág legfontosabb szerveinek épületei
is, olyan, páratlan együttest alkotva, amely nem csupán építészeti,
de az állam szimbolikája szempontjából is figyelemre méltó.
A Kossuth Lajos tér 2013–2014-ben lezajlott, átfogó építészeti, tájépítészeti rekonstrukciójával korábban nem látott módon kapott
egységes arculatot. Első, 1897-es rendezése csupán részleges volt és
ez a fajta töredezettség, az egységes koncepció megvalósulásának
hiánya végig kísérte a 20. századon át a terület történetét.
Az Országház és környezete világörökségi védettséget élvez. Számos
jelentős műemlékkel bír, hangulatát a 19–20. század fordulójának
historizáló építészete határozza meg. E térségnek és az azt meghatározó építészeti együttesnek védelmére különös figyelmet kell
fordítani. A településképi arculati kézikönyv segít a kiemelkedő
jelentőségű középületekkel gazdagított, egyedülállóan egységes
településképi látvány és az értékek megőrzésében.
dr. Kövér László
a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság Elnöke
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Az Országház (2021)

2. A kiemelt nemzeti emlékhely

2. A kiemelt nemzeti emlékhely

Az Országház és közvetlen környezetének helyszíne Magyarország
kiemelt nemzeti emlékhelye. A kiemelt nemzeti emlékhely
· meghatározó a magyar nemzet, és a magyar állam történelmében;
· erősíti a magyar nemzet és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását és identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében
kiemelkedő fontossággal bír;
· gyarapítja a nemzet kulturális életében társadalmunk
műveltségi szintjét, hazánk nemzetközi elismertségét;
· méltó színhelye az országos jelentőségű állami megemlékezéseknek;
· érdemes helyszíne az ország, a nemzet függetlenségének védelmében a múltban gyökerező, jövőt meghatározó, a nemzet emlékezetére méltó események,
az ország politikai életében irányadó állami döntések, intézkedések
megvalósulásának.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: örökségvédelmi törvény) 2011. november 15. napjától hatályos módosítása vezette be a kiemelt nemzeti emlékhely fogalmát és jelölte meg ekként az
Országház épületét, a Kossuth Lajos teret, valamint a Néprajzi Múzeum és
a Vidékfejlesztési Minisztérium (ma Agrárminisztérium) épületét. A kiemelt
nemzeti emlékhely területi lehatárolása az örökségvédelmi törvény 2017.
szeptember 1-én hatályba lépett módosítása nyomán vált teljessé.
Az örökségvédelmi törvény biztosítja a kiemelt nemzeti emlékhely közérdekű
védelmét. A védelem kiterjed a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának
megőrzésére és a méltó megemlékezés feltételeinek biztosítására, az emlékhely történelmileg hiteles, egységes arculatának és műemléki megjelenésének
fenntartására és biztosítására, továbbá az ezek érdekében végzett fejlesztés,
beruházás megvalósításának elősegítésére.
A kiemelt nemzeti emlékhely és annak településkép-védelmi környezete fenntartható használatának megóvása érdekében a Kiemelt Nemzeti Emlékhely
Bizottság (a továbbiakban: KNEB) vagy a KNEB meghatalmazása alapján
az Országgyűlés Hivatala látja el a törvényben meghatározott, a kiemelt
nemzeti emlékhely védelmét is biztosító feladatokat.
A kiemelt nemzeti emlékhely területe a Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatt nyilvántartott Országház (24894 hrsz.), a Kossuth Lajos tér (24893 hrsz.), a Kossuth
Lajos tér 11. és 12. szám alatti ingatlanok (24891 és 24898 hrsz.), az id. Antall
József rakpart (24897/4 hrsz.), a Vértanúk tere (24834/1 hrsz.) és az Alkotmány
utca Nemzeti Összetartozás Emlékhelye (24892/1 hrsz.) területét öleli fel.
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A kiemelt nemzeti emlékhely (2014)

3. A kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezete

3. A kiemelt nemzeti emlékhely
településkép-védelmi környezete

A kiemelt nemzeti emlékhely megjelenése a nemzeti kultúra részét
képezi, különösen fontos ezért értékes, illetve egyedi építészeti és
arculati motívumainak megóvása.
A kiemelt nemzeti emlékhely településképi védelme érdekében az
örökségvédelmi törvény 2017. szeptember 1-jétől hatályos módosítása rögzítette, hogy a kiemelt nemzeti emlékhely és környezete
településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló területnek minősül.
Az egyedi településkép-védelem szabályait a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: településkép
védelmi törvény), az örökségvédelmi törvény, valamint annak 93. §
(1) bekezdésének 21. és 22. pontjaiban, továbbá a 93. § (1a) bekezdésében szereplő felhatalmazások alapján kiadott, a kiemelt nemzeti
emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép
védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KNEKr.)
határozzák meg.
A kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetét
a Kormány jelöli ki a KNEKr. 1. mellékletében, az örökségvédelmi
törvényben kapott már ismertetett felhatalmazás alapján és
a KNEB javaslatát alapul véve.
A kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezete
a kiemelt nemzeti emlékhelyhez kapcsolódó 13 telektömböt és
az ezen telektömböket határoló közterületeket öleli fel. A kiemelt
nemzeti emlékhely és a településkép-védelmi környezetének területe együtt a kiemelt településkép-védelmi környezet.
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Az Országház déli homlokzatán Szent István király szobra, 1896.
Köllő Miklós műve (2018)
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4. A kiemelt nemzeti emlékhelyre és
településkép-védelmi környezetére
vonatkozó településképi
arculati kézikönyv
A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetére vonatkozó egyedi településkép-védelem szabályait az
örökségvédelmi törvény és a KNEKr. határozza meg.
A kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzésére és
a méltó megemlékezés feltételeinek biztosítására, az emlékhely
történelmileg hiteles, egységes arculatának és műemléki megjelenésének fenntartására és biztosítására, továbbá a kiemelt
nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településképi védelmére készül jelen, a kiemelt nemzeti emlékhely
és településkép-védelmi környezetére vonatkozó településképi
arculati kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) a KNEKr.-ben
meghatározott tartalmi követelmények, szabályok és felhatalmazások szerint.
A Kézikönyv elsődleges célja a szemléletformálás. Ennek érdekében a Kézikönyv bemutatja a kiemelt nemzeti emlékhely és a
településkép védelmi környezet kimagaslóan egyedi karakterét
meghatározó értékeket, a településképi és arculati jellemzőket,
meghatározza a településkép minőségi formálására vonatkozó
részletes településképi követelményeket, illetve az egyedi és
a részletes településképi követelmények érvényesítési módjára,
továbbá a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokat, iránymutatásokat ad.
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A Kossuth Lajos tér térfalai a Nemzeti Vértanúk Emlékműve
visszaállítása és az Összetartozás Emlékhelye építése előtt (2015)
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Kossuth Lajos tér, gróf Tisza István szobra, 1938.
Zala György, Orbán Antal és Foerk Ernő műve

5. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének bemutatása, történeti kitekintés

5. A kiemelt nemzeti emlékhely és
településkép-védelmi környezetének
bemutatása, történeti kitekintés
A kiemelt településkép-védelmi környezet Magyarország fővárosában, Budapest V. kerületében, Pest történeti városközpontját
magába foglaló Belváros-Lipótváros északi részén, a Duna folyam
partján, a Zoltán utca, Szabadság tér, Honvéd utca, Markó utca,
Balassi Bálint utca és Jászai Mari tér által határolt területen helyezkedik el. A terület ékkövei a Kossuth Lajos tér és az Országház.
Budapest a Duna bal partján fekvő Pest, valamint a jobb partján
elhelyezkedő Buda és Óbuda városának egyesítésével 1873. november 17-én jött létre. Az egyesítést követően a város gyorsan fejlődött,
ennek során Lipótváros szerepe és ezzel városképi megjelenése is
sok változáson esett át.
A kiemelt településkép-védelmi környezet településképi arculatát
ma is az egyedi fekvés, a várostörténeti fejlődés lenyomatait hűen
tükröző védett építészeti értékek, a világörökségi védelem alatt
is álló kiemelt jelentőségű klasszicista, historizáló és szecessziós
épületek, épületegyüttesek határozzák meg.
Erős karaktert meghatározó adottság az épületek domináns
funkciója, a minisztériumok, a köz-, államhatalmi-, oktatási-,
kulturális- és tudományos intézmények jelenléte.
A kiemelt településkép-védelmi környezet különleges településképi arculatát a hely magával ragadó fekvése, a nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszínek és az intézmények sűrűsödése, a funkciógazdagság, valamint a fellelhető városi
attrakciók esszenciája adja.
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Panorámafotó a kiemelt településkép-védelmi környezetről (2021)
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5.1. Lipótváros kialakulása
Lipótváros helyén a középkorban több kisebb, falusias település is
kialakult, azonban ezek a török hódoltság időszakában elpusztultak.
Buda visszafoglalását követően a folyóparti városok újból fejlődésnek indultak. Pest 18. századi gazdasági és népességi növekedése
nyomán szűkössé vált a középkori városfalak által határolt terület,
a város növekedési súlypontja északra tolódott. A pesti Belváros
bővítésének tekintett, sokáig Újvárosként is nevezett, formálódó
városrészt Pest város tanácsa II. Lipót magyar királyról 1790-ben
Lipótvárosnak nevezte el.
Ezt követően a pesti belváros ténylegesen kitörni látszott az egykori
városfalak szorításából, megkezdődött a - Schilson János kamarai
adminisztrátor tervei nyomán - felparcellázott telkek értékesítése,
a vásártér (mai Erzsébet tér) körül megépültek az első épületek.

Pest és környéke áttekintő térkép (1775)
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Hild János 1805. évi grandiózus városrendezési terve a beépítés
gyorsítását és a városfal által elválasztott városrészek összekapcsolását irányozta elő. A tervek alapján a kamara tulajdonában
levő raktárak, ipari létesítmények és hivatalok lebontásával a mai
Vörösmarty tér környékét és az attól északra eső területeket is
felparcellázták magánépületek számára, megvalósult Lipótváros
napjainkban is ismert hálós térszerkezete.
A Szépítő Bizottmány 1808-as megalapításával tudatos városfejlesztés kezdődött, Buda és Pest gyors ütemben fejlődött gazdasági, politikai és kulturális értelemben egyaránt.
1820-ra az akkori északi városrészben, a beépített területek
szerkezeti lezárásaként hatalmas katonai célú barakkpavilonegyüttes épült Újépület néven. Az Újépülettől északra fekvő
beépítetlen területen található a mai kiemelt településképvédelmi környezet.

Az Újépület (1895)

Pest belterületének városrendezési terve (1805)
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5.2. Lipótváros városiasodási folyamata
Lipótváros, a Belváros és a mai Arany János utca területe az
1838-as pesti árvíz idejére teljesen beépült, zömében földszintes és
egyemeletes házakkal. Az Újépülettől északra eső részeken kizárólag
közvetlenül a Duna-parton álltak szerényebb igényű épületek.
Az árvíz pusztítását követően Lipótváros déli területén megindult
a városiasodás folyamata, visszaszorult az ipari-üzemi használat,
többemeletes lakóépületek épültek. Az Újépület azonban gátolta
az északi városrész városfejlődési folyamatát, a tőle északra eső
területek a 19. század második harmadában még alacsony státuszú
falusias utcaképet mutattak, vagy ipari-üzemi használatban álltak.
Az északi Lipótváros karakterét jelentősen meghatározó ipari létesítmények közül meg kell emlékezni a Duna partján álló Ulmannféle dohánygyár, a mai Honvéd utcában a Valero Selyemgyár,
szomszédságában - a később hatalmasra növő magyar malomipar
első zászlóshajója, - a Pesti Hengermalom Társaság, a mai BajcsyZsilinszky út és Jókai utca találkozásánál a Pesti Cukorfinomító,
illetve Magyarország első vasútvonalának, a mai Nyugati pályaudvar elődjének a Pest–Vác vonal végállomásának építményeiről.
Lipótváros északi városrésze az 1873-ban átadott új híd, a Margit
híd, az ideiglenes pesti vízmű, a partrendezés, a kapcsolódó nagyarányú mederfeltöltések, valamint az épülő nagykörút eredményeképpen Budapest egyik legjobb adottságú területévé vált.

Valero Antal egykori selyemgyára (1890),
Honvéd utca 24-30.

Ideiglenes vízmű a Széchenyi rakparton (1895)
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Pest- Buda- Óbuda áttekintő árvíztérképe az 1838. évi árvíz okozta
épületkárok ábrázolásával (1838)
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5.3. Az Országház építése
Az Országház felépítésének a gondolata először az 1830. évi
országgyűlésen fogalmazódott meg. Ezt követően József nádor
Pollack Mihályt kérte fel az épület megtervezésére és költségvetés
kidolgozására, az építés helyének meghatározása nélkül.
Pollack Mihály tervét 1843-ban az Országgyűlés, a magas költségekre hivatkozással elvetette, ezt követően 1844-ben nemzetközi
tervpályázat hirdetéséről döntöttek. A forradalom eseményei okán
az Erzsébet térre tervezett épületek egyike sem valósult meg, az ügy
aktualitását elvesztette.
Az 1861-ben összehívott Országgyűlés ideiglenes képviselőház
felépítéséről döntött, az 1866-ban átadott épületet és a Magyar
Nemzeti Múzeum dísztermét nem tekintették a törvényhozás
végleges színhelyének. 1871-ben, a főváros egyesítését megelőzően
a Fővárosi Közmunkák Tanácsa nemzetközi városrendezési
pályázatot írt ki.
A beérkezett pályaművek tanulsága beépült a két évvel későbbi
városrendezési szabályozásba. Az új szabályozás az akkori Nap
utcától (ma Alkotmány utca) északra eső, addig túlnyomó részt
beépítetlen és gazdasági funkcióknak helyet adó területet is lakóövezetként gondolta el, felparcellázta az Újépület helyét, és nagyméretű középület építésére alkalmas helyet jelölt ki, a még beépítetlen
Tömő téren, a Hajóhivatal és az ideiglenes vízmű helyén.

Pollack Mihály terve (1839-1840)
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Pest áttekintő térképei (1775, 1803, részlet)
Pest áttekintő térképein az Országház helye a 18.
században még feltöltésre váró gödör terület,
a századforduló már a terület rendezéséről tesz
tanúbizonyságot.
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Lipótváros áttekintő térképe (1824)
Az 1824-ben készült áttekintő térképen az Országház helyén a királyi hajóhivatal és felparcellázott beépítetlen telkek láthatók.

Térrajz (1837)
Az 1837-ben készült térrajzon az Országház helyén
a királyi hajóhivatal és felparcellázott beépítetlen
telkek láthatók.
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Térrajz (1853)
Az 1853-ban a királyi hajóhivatal mellett már Stadt
Schopper Platz vagyis a Tömő tér elnevezéssel jelenik
meg a beépítetlen terület.

Az ideiglenes vízmű terve
(1868, részlet)

Pest belterületének városrendezési
terve (1872, részlet)
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Pest áttekintő szabályozási terve (1873, részlet)
A William Lindley kútmérnök által tervezett ideiglenes vízmű 1868. decemberében
kezdte meg működését, a terven még az ideiglenes vízműhöz tartozó vízvezeték
telep és annak vízmedencéje látható.
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Az állandó törvényhozási palota felépítésére és helyének meghatározására vonatkozó törvényjavaslat 1880-ban készült el, amely
az építés helyeként - hosszas vitát követően – a lipótvárosi Dunaparton található Tömő teret, a mai Kossuth Lajos teret jelölte ki.

Magyar Törvénytár 1879-1880. évi törvényczikkek, Budapest, Franklin-Társulat (1896)
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda (2018)

1880. évi LVIII. törvénycikk indokolása
az állandó országház építéséről (részletek)
„A képviselőház folyó évi márczius 8-án 3162.
szám alatt kelt határozatával oda utasitotta
a kormányt, hogy egy országház épitése tervének
előkészitésével foglalkozzék. […]
Az első megoldandó kérdés: hogy hová épittessék
az állandó országház?
Midőn a mult évtized elején a főváros elrendezési
terve megállapittatott, a Lipótváros, különösen
annak Duna-melléki része lett azon városrészül
kijelölve, hová az állandó országház s egyéb
közhivatalok számára emelendő épületek elhelyezendők lennének, mig a város alsó, a Ferenczváros
felé eső része, a gyáripar és kereskedelem czéljaira
szükséges épitmények számára lett fentartva,
a mint hogy a vámház is tényleg oda épittetett, s
ott épülnek az árúraktárak és a teherpályaudvar.
Ámbár e szerint már némileg rá volt mutatva
azon helyre, mely az állandó országház épülete

számára választandó, a kormány mindamellett
szükségesnek tartotta figyelmét a város egyéb
részeire is kiterjeszteni, s megfontolni minden
combinatiót, mely az országház elhelyezése
szempontjából ajánlatosnak mutatkoznék.
A fővárosi közmunkák tanácsa utján tett
puhatolások szerint, e részben főleg a következő
4 telektömb jöhetne kérdésbe, u. m.:
a) a felső Dunaparton a Lipótvárosban fekvő
úgynevezett Tömőtér. Ezen telekcsoport 4410.
négyszögöl területtel bir, az államkincstárnak
képezi tulajdonát, körülbelüli értéke: 227,000
frt. A Dunára néz, mind a négy oldalról utczákkal van környezve és a Dunaparton parkok
fognak előtte elterülni;
b) a Károly-kaszárnyának a belső körútra néző
telekcsoportja. Ezen telek 5445 négyszögöl
területtel bir, a katonai kincstár tulajdona;
terheli körülbelül 20 évi bérszerződés; értéke:
2.804,480 frt;
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c) a belső körút és Erzsébettér, másrészt pedig
a Deáktér és Marokkó-utcza által határolt
telektömb. E telek területe 2788 négyszögöl és 5-6
magánbirtokos tulajdonát képezi; értéke körülbelül: 1.837,570 forint. Előnye az Erzsébettéri
sétány; hátránya, hogy 3 oldalról zajos utczákra
nyilik és önmagában a kérdéses czélra kicsiny;
d) a kegyesrendiek telke az alsó Dunaparton,
a régi városházzal szemben. Térfogata 2073
négyszögöl, a kegyesrendi szerzet tulajdona,
értéke: 1.267,300 forint. Hátránya, hogy mind a
négy oldalról zajos utczákra nyilik és igen kicsiny.
A fővárosi közmunkák tanácsa maga részéről
határozottan az első helyen emlitett telektömböt, t. i. a Tömőtért ajánlja az országház elhelyezésére, s valóban a körülmények megfontolása
után, a választás alig eshetik másra, mint ezen
telektömbre.
Ezen telektömb ugyanis, mint emlitve volt, egészen szabadon áll, 4 elég nyugalmas utcza által
van határolva, szabad kilátással bir a Dunára s
azonkivül egyik oldalán park fog elterülni, mely
szintén üdülést és fris levegőt fog szolgáltatni.
Igy tehát ezen telek ugy kényelmi és egészségi
tekintetben, mint a nyugodtabb munkálkodhatás szempontjából, minden igénynek megfelel,
mig az elősorolt többi telektömbök a város
belsejében és zajos városrészekben feküdvén, az
imént emlitett előnyökkel nem birnak, s e mellett
a c) és d) alatt fel sorolt telkek, a szóban levő
czélra alig lennének elégségesek is.
Azon előnyöknél fogva, melyeket ily rendeltetésű
épületeknél a folyó mentén való fekvés nyujt, más
államok fővárosaiban is a törvényhozó testületek
számára szánt épületeket a folyók mellé igyekeztek elhelyezni, mint Londonban, Párisban stb.
De ha már a most emlitett körülményeknél fogva
is, a tömőtéri telek a szóban forgó czélra legalkalmasabbnak mutatkozik, annak előnyössége
pénzügyi szempontból annyira szembeötlő, hogy
a kormány, figyelemmel különösen az ország
anyagi erejére is, minden habozás nélkül az
állandó országház elhelyezésére ezen telket vélte
javaslatba hozandónak.

Mig ugyanis a tömőtéri telek körülbelül 220230,000 frtért megszerezhető, az elősorolt többi
teleknek megvételére vagy kisajátitására legalább
1 1/2-2 millió frt, sőt valószinűleg annál több
is kivántatnék; és igy azon összeggel, melylyel
a b)-d) alatt emlitett telektömböknél csupán
a puszta telek volna megszerezhető, a tömőtéren
már az épitési költségeknek is egy tetemes része
fedezve lenne.
A tömőtér környéke mostanában meglehetősen
elhagyott; de ha az állandó országháznak
odaépitése elhatároztatnék, nagyon valószinű,
hogy akkora, mire az országház elkészül, a mostan
elhagyott puszta telkeken díszes házsorok fognának emelkedni; annyival is inkább, a mennyiben
ez esetben ezen vidékre egy-két kormányhivatalt is
el lehetne helyezni.
Az országháznak a tömőtérre való épitésének
tehát még azon közvetett előnye is lenne, hogy
a Rudolf-rakpart és Margithid közti telkek,
melyek részben az állam tulajdonát képezik,
gyorsabban és előnyösebb feltételek mellett
értékesittethetnének.
A ministerium ennélfogva a törvényjavaslat 1-ső
§-ában az állandó országház épitésére a tömőtért
hozta javaslatba, a mennyiben azonban az
országgyülés bölcsessége mást határozna, s alkalmas telek túlságos pénzügyi áldozatok nélkül
más helyen megszerezhető lenne, a ministerium
e részbeni javaslatához nem kiván föltétlenül
ragaszkodni.
A benyujtott törvényjavaslat folytán meghatároztatván a hely, a melyre az állandó országház
épitendő, a ministerium feladatává tétetnék
(2. §), elkészittetni az épitési terveket, melyek
végleges jóváhagyás végett, annak idejében az
országgyülésnek bemutatandók lesznek. A 3-ik
§-ban a ministeriumnak felhatalmazás adatnék,
hogy a tervek elkészitéséből felmerülő költségeket, melyek körülbelül 15,000 frtra számithatók,
póthitel utján fedezhesse.
Az előadottak alapján bátor vagyok az állandó
országház épitéséről szóló törvényjavaslatot,
a tisztelt országgyülésnek tiszteletteljesen
ajánlani.”

5. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének bemutatása, történeti kitekintés

37

A közmunkatanácsi terveket és az állandó Országház építéséről
szóló 1880. évi LVIII. törvénycikket – amely az Országház külvárosias, ipari területen való felépítését határozta meg – sokan
kritizálták, az uralkodó 1881-ben mégis szentesítette a jogszabályt.
Az 1880. évi LVIII. törvénycikk alapján tervpályázatot hirdettek.

„Patres conscripti” Hauszmann Alajos (1892)

„Moriamur pro rege nostro” Fellner és Helmer (1892)

„Alkotmány II.” Schickedanz Albert , Freud Vilmos (1892)

„Magyarország nem volt, hanem lesz” Emil Förster (1892)

„Scti. Stephani Regis” Otto Wagner (1892)

„Alkotmány I.” Steindl Imre (1892)
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A pályázaton Steindl Imre terve sorsoláson nyerte el az első helyet.
Az építkezés megkezdése előtt a gyakorlati szempontok érvényesítése érdekében, a bíráló bizottság változtatásokat kért a terven.

Az Országház nyugati homlokzatának terve,
az első tervmódosítást követően (1884)
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1885 őszén kezdődött meg a Steindl Imre által tervezett Országház
építése. A mintegy 19 évnyi (1885-1904) építést követően a világ
egyik legnagyobb parlamenti épületének számító Országházban
a képviselőház 1902. október 8-án, a főrendiház 1902. december
22-én ülésezett először. Néhány belsőépítészeti, gépészeti munka
és a társművészeti alkotások kivitelezése 1904 végéig húzódtak még.

Országház (1906, részlet)
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5.4. A Kossuth Lajos tér építése
Az Országházat három irányból körülölelő mai Kossuth Lajos
tér az Országház épületének építésével párhuzamosan alakult ki
részben közterületek, részben korábbi állami- és magántulajdonú
telkek felhasználásával és összevonásával.
A 1894-ben véglegesített szabályozási terv alapján a térbe integrálták
a Duna partján keletkezett feltöltés Országház által szabadon
hagyott részeit északon és délen, keleten a Tömő teret, a volt Hajóhivatali és Vízmű telkeket teljes egészükben, valamint a volt Királyi
Társszekérraktár telkének egy részét, és a Nádor, Szalay és Személynök utcákban több addig magántulajdonban lévő telekrészt.
Az újonnan kiszabályozott tér három részből állt, az Országháztól
északra és délre elterülő két kisebb Duna-parti területből, valamint
az ezekkel észak-, és dél-nyugati sarkánál nagyvonalú átlátást
biztosító kapcsolatban álló központi térrészből.
A tér 1896-ig az Országház építésének felvonulási területe volt.
A millenniumi ünnepségek alkalmából készült el a központi tér
kövezése, majd a kertészeti rendezés. A végleges kialakításban
az Országház főbejárata előtti részre szilárd burkolat került, az
összekapcsolt közlekedési felületekkel három-három zöldsziget
jött létre, ahol kertek és az Országház hűtő-fűtő-rendszerének
levegő-vételező kútjai kaptak helyet.
Az Országház építésével egy időben nevezték át az egykori Tömő
teret Országház térre, majd 1918. november 19-től egy éven át a tér
neve Köztársaság tér lett.
A tér a Kossuth Lajos tér nevet 1927-ben Horvay János Kossuthemlékművének felavatásával egy időben, Kossuth Lajos születésének 125. évfordulójának tiszteletére kapta.
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Budapest főváros V. kerületében lévő Új-országház
és környékének térrajza (1890)
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5.5. Az Országház és a Kossuth Lajos tér
környezetének építése
Az Országház építkezésének 1885 őszi megkezdésével szinte
párhuzamosan indult – a Kossuth Lajos tér keleti térfalának egyik
épülete – a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium
(ma Agrárminisztérium) kivitelezése, melyben átadásakor ezek
mellett még az igazságügyi tárca és számos állami intézmény
(Statisztikai Hivatal, Földtani Intézet stb.) is helyet kapott. Bár
az Országház rendeltetésének csak 1902-ben lett átadva, az épület
itteni elhelyezésének köszönhetően a mellőzött városrészből az
építkezés megkezdésétől számított mintegy másfél évtized alatt az
ország legfontosabb hatalmi és pénzügyi központja lett. Az 1887ben átadott minisztériumi épület mellett az 1890-es évektől a Hold

A Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium
(ma Agrárminisztérium) (1890-1910)
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utcában működött a Vallás- és Közoktatásügyi tárca, 1914-ben
pedig a Magyar Király Igazságügyi Minisztérium kapott új otthont
a Markó utcában. Sorra épültek fel az igazságszolgáltatás országos
és fővárosi központjai: az 1891-ben az Alkotmány utcában átadott
Törvénykezési Palota, melyben többek közt helyet kaptak a királyi
törvényszékek, és az ügyészség is. Az 1896-ban az Országházzal
szemközt átadott – a Kossuth Lajos tér keleti térfalának másik épülete - az Igazságügyi Palota, utóbbi a Curia, vagyis a Legfelsőbb Bíróság,
valamint a királyi ítélőtábla otthona. 1915-ben pedig a Markó utcai
Központi Királyi Járásbíróság épülete. 1889-től a főváros villamosközlekedésébe is bekapcsolták a környéket a Nádor utca – Báthory
utca nyomvonalon lefektetett vágányokkal.

Az Igazságügyi Palota (1907)
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1897-ben megkezdték a városrész fejlődését sokáig akadályozó
Újépület bontását is. Ennek helyén 1905-ig bezárólag épült fel
Palóczy Antal tervei alapján a historizmus korabeli városépítés egyik
legszebb arányú tere, a Szabadság tér, melyet többek közt a hazai
pénzügyi világ két legfontosabb intézménye, az Áru és Értéktőzsde,
valamint az Osztrák-Magyar Bank épületei szegélyeztek.
A területen építtetett magának székházat a Magyar Földhitelintézet és a Postatakarékpénztár is. Ezen kívül megjelentek a különféle
polgári és szakmai egyesülések, magáncégek gyakran bérházakkal
kombinált székházai is, így a Magyar Nyugati Vasút, az Önkéntes
Mentőegyesület, a Budapesti Ügyvédi Kamara, az Országos Erdészeti Egyesület, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság és az Adria
Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság központjai.

A Szabadság tér helyszínrajza és kertészeti terve (1900)
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Az Áru és Értéktőzsde egykori épülete (1906)

Az egykori Osztrák-Magyar Bank fiókintézetének épülete (1909)

Az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság
egykori székháza (1943)
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A két világháború közötti időszakban kezdődött meg a központi
térrész északi és déli térfalainak beépítése. Az északi épületcsoport
építésére 1927-ben került sor Málnai Béla építész tervei alapján.
Az építendő homlokzat kialakítását már ekkor is részletesen
szabályozták annak érdekében, hogy a téren álló historizáló államépületekhez igazodó megoldás szülessen.
A Magyar Állami Kőszénbánya Részvénytársaság Nyugdíjintézet
(a továbbiakban: MÁK) építését megelőzően a Fővárosi Közmunkák
Tanácsa dr. Hültl Dezső műegyetemi építész-professzor javaslatait
is alapul véve határozta meg az épület arányait, az emeletek számát,
a párkányok, rizalitok elhelyezkedését. Az épületet 1928. évben adták
át, az ötemeletes, három belső udvaros neobarokk épület architektúrája a mai napig kifogástalanul illeszkedik a tér miliőjéhez.
Az 1920-as évek végére a Kossuth Lajos teret határoló építészeti
elemek közül már elkészült a Földművelésügyi Minisztérium és
az Igazságügyi Palota által alkotott keleti, illetve a MÁK palota
és a Kossuth-szoborcsoport által határolt északi térfal is.

A Magyar Állami Kőszénbánya Részvénytársaság
Nyugdíjintézet egykori székháza

Az egykori Kossuth-szoborcsoport (1927)
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A Kossuth Lajos tér északi térfala napjainkban (2018)
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A Kossuth Lajos tér déli térfalát összesen négy telek alkotta.
Az elaprózott, több épületből álló nem illeszkedő beépítések
elkerülése és a harmonikus építészeti összhatása érdekében
a Fővárosi Közmunkák Tanácsa ismét megbízta dr. Hültl Dezsőt,
hogy a déli térfalat alkotó négyes telekegyüttesre egy egységes,
mind a négy felépítendő épületet magába foglaló homlokzatot
tervezzen, alapul véve a már megvalósult tér dinamikáját, stílusát
és szimbólumrendszerét.
Az egységes homlokzati tervek 1928-ra el is készültek, a ténylegesen megvalósult épületcsoport azonban csak részben vette alapul a terveket.

A Kossuth Lajos tér beépítetlen déli térfala (1912)

A Kossuth Lajos tér déli térfalának homlokzati terve,
dr. Hültl Dezső (1928)
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A déli térfal Nádor utcai sarkát 1928-29-ben Blitz Miksa kereskedelmi tanácsos és neje, Albrecht Malvin építtette be a Révész és
Kollár építészpáros tervei alapján. A közvetlenül mellette fekvő
telken 1937-ben folytatódott a beépítés, azonban a Duna folyam
irányába eső két telek továbbra is üresen maradt, egészen a II.
világháborút követő időszakig.

Bérházcsoport Révész Sámuel, Kollár József,
Hübner Tibor és Gyenes Lajos tervei alapján
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5.6. Az Országház, a Kossuth Lajos tér és környezetének
változásai a századfordulótól az ezredfordulóig
Az 1900-as évek első évtizedében Lipótváros északi része felé szorultak vissza az ipari tevékenységet végző vállalkozások, a nagykörúti
építkezések nyomán felértékelődtek a mellékutcák telkei.
1903-ban a Nádor utcai villamosvágányokat az Országház előtti
téren át hosszabbították meg a Margit híd hídfőjétől északra eső
területig, ezzel a városrész bekapcsolódott a villamoshálózatba.
1920 után folytatódott Lipótváros ezen városrészének szerepváltozása. A pénzügyi ágazat központi szerepének megerősödésének
szimbólumaként a Honvéd téren felépült az Állami Pénzjegynyomda,
a Szabadság tér déli oldalán a Pénzintézeti Központ és a Szalay utcába
költözött a Pénzügyi Igazgatóság, ezen intézményeken kívül elsősorban lakóházak épültek.
A második világháború idején Budapest ostromakor a Duna-hidak,
az épületek többsége nagyfokú károkat szenvedett.
Az Országház épületének homlokzatát mintegy 20 nagy belövés,
több száz aknatalálat, tetőszerkezetét pedig közel 300 gyújtóbomba
érte. A déli tetőszerkezet kigyulladt, a díszüvegezés megrongálódott,
a belső elrendezés és a gépészet erősen károsodott. Az Országház
Személynök utcai kiszolgáló épületének a tetőszerkezetét légnyomás
tette tönkre az ostrom alatt.

Ingatlan-nyilvántartási térkép, a fővárosi tulajdonú telkek
jelölésével (1920 körül, részlet)
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Az Állami Pénzjegynyomda egykori épülete (1920 körül)

Az Országház kupolája (1946)

Az Országház kupolája (2019)
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A Kossuth Lajos téren álló Andrássy és Rákóczi-szobor is megrongálódott, a főbejáratnál ékeskedő bronz oroszlánok egyike
megsemmisült, utóbbit 1949-ben Somogyi József alkotta újra
az Országgyűlési Múzeum bronzszobrainak beolvasztásával.
A háborús sérülések helyreállítása 1945 februárjában indult meg és
1951 végéig tartott. A felrobbantott Duna-hidak pótlására 1946-ban
épített Kossuth híd pesti hídfőjét az Országháztól délre, a Báthory
utca tengelyében alakították ki.
A híd megvalósításával párhuzamosan a Kossuth Lajos tér és
környezetének tömegközlekedését igyekeztek mihamarabb működőképessé tenni. A Kossuth híd jelentős közlekedési csomóponttá
tette az Országház környékét, a jó közlekedési adottságok miatt
ideiglenes villamos-végállomást alakítottak ki.
A híd építésével párhuzamosan a háborúban megsérült, de
javítható Andrássy Gyula lovasszobrot lebontották és raktárba
szállították, majd sajnálatos módon később mindenféle kegyeletet
mellőzve annak egy darabját a Felvonulási téri Sztálin-szoborba
olvasztották.
Az 1934. március 18-án a nemzet 1918-1919 évi vértanúinak emlékére felavatott Nemzeti Vértanúk emlékműve, és az északi térrészen
tisztelgő Tisza István emlékmű főalakja a kommunista párt által
szervezett „spontán szobordöntések” áldozata lett. Utóbbi emlékművet és a mellékalakokat azonban csak 1948-ban szállították
el a térről. 1950-ben az új hatalmi rendszer identitásához nem
illeszkedő „szomorú” Kossuth szoborcsoportot is eltávolították,
helyén két évvel később került felállításra egy a rendszer szemléletét
megtestesítő Kossuth-szobor.
A Kossuth híd hídfőjének kialakítása miatt nem csak az Andrássy-szobrot távolították el, de teljesen felszámolták a hozzá
tartozó, 1907-ből származó neobarokk parkrészt is. A központi
térrész déli oldalán kialakított hurokvágányos végállomás miatt
a harmincas években kialakított modern parkrész is eltűnt, melyet
a vágányok 1960-as elbontásakor sem állítottak helyre.
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Az Országház és a Kossuth híd (1955)
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A szocializmus évtizedei alatt egyes intézményi
épületeket felújítottak. A Budai Várban található korábbi kormányzati központ teljes átköltöztetésével Lipótváros vált az ország igazgatási
központjává. A lebontott várbéli Honvédelmi
Minisztérium pótlására emelt modern irodaépületet a Falk Miksa utcában 1950-ben adták
át. A városrész déli részére belügyi és pénzügyi
tárcák a Szabadság térre a Nehézipari Minisztérium költözött. Az Igazságügyi Palota helyét
a Nemzeti Galéria, és az MSZMP Párttörténeti
Intézete, majd a hetvenes évektől a Néprajzi
Múzeum vette át. Megszűnt az Áru- és Értéktőzsde, melynek épületét a Magyar Televízió
vette birtokba.
A Kossuth Lajos tér közlekedési csomópont
jellege a Margit híd átadásával fokozatosan
megszűnt, a villamosvonalak jelentős részét
és a vágányokat is felszámolták.
1952-ben két akna építésével elkezdődtek a téren
a kelet-nyugati metróvonal építési munkái,
melyek miatt építési felvonulási területként
lezárva tartottak egy nagyobb területet a Rákóczi-szobor mögötti részen, valamint a Kossuth
híd hídfőjében is. A földalatti vasút építését két
évvel később ugyan leállították, de a területek
évtizedekre lezárva maradtak.
Az építkezés újraindítását követően, 1967-ben
érték el a fúrópajzsok a mélyállomást, majd
megkezdődött a mozgólépcső lejtaknájának
kivitelezése.
A Déli pályaudvarig húzódó teljes metró vonalat
1972. decemberében adták át a forgalomnak. Majd
a metróállomás fölé magasodó egykori Műszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
székházának (MTESZ székház) átadása következett, ezzel a Kossuth Lajos tér déli térfalának
üresen maradt két telke is beépült. A későmodern
irodaépület építészeti részleteiben nem, tömegében azonban nagy vonalakban követte a dr. Hültl
Dezső-féle 1928-as vezértervet.

Az V. kerület rendezési és szabályozási terve
(1965, részlet)
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A metróakna építése (1951)

MTESZ székház (1974)
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1961-ben és 1974–1975 között felújították az Agrárminisztérium
épületének homlokzatát, majd a Munkásmozgalmi Intézet és
Múzeum, illetve Nemzeti Galéria, végül Néprajzi Múzeum céljára
hasznosított Igazságügyi Palota épületét is az 1970-es évek végétől
több fázisban.
A Kossuth Lajos térrel összefüggésben csupán részleges – közlekedési és egyéb műszaki jellegű – beavatkozások történtek.
Ennek eredményeképpen a középső, burkolt térrész fokozatosan
autóparkolóként hasznosult, a déli térrészt pedig villamospálya
vágta ketté.
1965-ben a Kossuth Lajos tér központi részén az Országzászló,
majd 1974-ben – a Tisza István szobor helyén – a Károlyi Mihály
szobor kapott helyet. 1980-ban a déli térrészen felavatták a József
Attila szobrot, amelyet Marton László szobrászművész alkotott,
talapzatát pedig Vadász György készítette.
Az 1980-as évekre a Kossuth Lajos tér és környezetének térfalai,
közlekedési rendszere és épületállománya szinte a mai állapotnak
megfelelően kiépült, a jelképes karakterjegyek változása azonban
ezt követően kezdődött.
1990. január 31-én az Országház kupolájáról eltávolították a 96
méter magasságban elhelyezett, három méter átmérőjű és tíz
mázsa súlyú vörös csillagot.
1990. augusztus 20-án az Agrárminisztérium előtt újra felavatták
Nagyatádi Szabó István kisgazda politikus emlékművét, amelyet
1949 februárjában, felállítását követően 17 évvel, a kommunista
hatalomátvétellel elbontottak. A szobor az Agrárminisztérium
árkádjai előtti téren áll.
1991-ben az 1956. október 25-i sortűz áldozatairól jelképes sír állításával emlékeztek meg, majd öt évvel később a tér középső részén felállították a forradalom öröklángját is. 1996-ban leplezték le a Vértanúk
terén Nagy Imre miniszterelnök szobrát, amely Varga Tamás műve.
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Nemzeti Vértanúk Emlékműve (2020)
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5.7. Az Országház, a Kossuth Lajos tér és környezetének
változásai az ezredfordulót követően
2001-ben a Kossuth téri sortűz áldozataira emlékezve Callmeyer
Ferenc építész tervei alapján, Kampfl József közreműködésével
újabb mementó készült az Agrárminisztérium déli árkádsoránál,
ahol 143 darab öt centiméter átmérőjű bronzgolyót helyeztek el,
szimbolizálva a becsapódó lövedékeket.
Kovács Béla szobrának elkészítésével KIigl Sándor szobrászművészt
bízták meg. Az elkészült alkotást az egykori földművelésügyi
miniszter elhurcolásának 55. évfordulóján, 2002. február 26-án
avatták fel. A szobor jelenleg a Balaton utca és a Széchenyi rakpart
találkozásánál, az Országgyűlés Irodaháza előtt helyezkedik el.
2001-2003 években többszintes mélygarázs épült a Szabadság tér
alatt. A mélygarázs magával hozta a közterületek gyalogosközpontú
megújulását, ezek közül a legjelentősebb a Kossuth Lajos tér teljes
rekonstrukciója volt.
Az Országgyűlés 2011. július 13-án elfogadta a budapesti Kossuth
Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatot, amelynek értelmében 2014. május 31-ig át kell alakítani
a budapesti Kossuth Lajos teret annak érdekében, hogy visszakapja
1944 előtti „képzőművészeti arculatát”.
A Kossuth Lajos tér rekonstrukciója során felszámolták az
aszfaltborítást és természetes eredetű, kopás- és időjárásálló kővel
burkolták újra, teljesen újjáépítették a tér közműhálózatát, amelynek eredményeképp eltűnt az oszlop- és kábelrengeteg. A tervezők
átértelmezték a közlekedési kapcsolatokat nagy hangsúlyt fektetve
az akadálymentesítésre, így a téren átgondolt és fenntartható
parkstruktúra alakult ki. A több mint 23 ezer négyzetméternyi
zöldfelületen gyepszőnyeget és közel 90 ezer cserjével kialakított
díszkertet találhatunk.
A téren lényegében megszűnt a gépjárműforgalom, teljes egészében megújították a 2-es villamos téren futó pályaszakaszát is.
A rekonstrukció az eddig mellőzött rakpartot is szervesen bekapcsolja a tér szerkezetébe, és a megújult homlokzatú Országház
épülete is teljesen körbejárhatóvá vált.
Az Országház főbejárata előtti területen alakították ki a „Nemzet
Főterét”, amely állami rendezvénytérként és a hivatalos delegációk
fogadására szolgál. Az Alkotmány utca tengelyében került elhelyezésre az eddigi legnagyobb, 33 méter magas zászlórúdon lobogó 28
négyzetméteres országzászló, amely mögött egy észak-déli irányba
futó vízmedence zárja le a teret.
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Az Országháztól északra eső térrészen kialakításra került egy
háromszintes mélygarázs, amely a képviselőknek és az Országgyűlés
alkalmazottainak biztosít parkolási lehetőséget. A mélygarázs lejárata mellet föld alatti látogatóközpont létesült, amelyből közvetlenül elérhető az Országgyűlési Múzeum, a magyar országgyűlések,
illetve a parlamentarizmus történetét bemutató kiállítással.
2020-ban az Alkotmány utca felszíni rendezésével egyidőben,
az utca Kossuth Lajos térbe torkolló szakaszán valósult meg az
Összetartozás Emlékhelye, amely a történelmi Magyarország 1913.
évi összeírás szerinti helyiségneveit foglalja páratlan műalkotásba.

Az Összetartozás Emlékhelye (2020)
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A tér 1944 előtti képzőművészeti arculatának visszaállításával
megvalósult négy monumentális szobor és szoborcsoport rekonstruálása, illetve restaurálása, ennek során a Károlyi Mihály szobor
Siófokon került elhelyezésre.
A tér első köztéri szobra Zala György alkotása, gróf Andrássy
Gyula bronz lovas szobra volt, amelyet 1945-ben, a Kossuth híd
építése miatt eltávolítottak és beolvasztottak. A 2014-ben felállításra került szobrot Engler András, Polgár Botond és Meszlényi
János alkotta újra.
Horvay János műve, a Kossuth Lajos-szoborcsoport 1927-ben
készült el. Az 1950-ben eltávolított szoborcsoport rekonstrukciója
során Horvay művét tartósabb mészkőből, az eredetiről vett szoborminta alapján alkották újra, és helyezték el a Kossuth Lajos téren
2014-ben.
Gróf Tisza István emlékművét – Zala György és Orbán Antal alkotását – 1934-ben avatták fel. A főalakot a második világháborút
követően, 1945 tavaszán ismeretlenek ledöntötték talapzatáról,
majd hamarosan elszállították és beolvasztották. Az emlékművet
magát azonban csak 1948 tavaszán bontották le véglegesen,
és önálló alkotásként is értelmezhető szoborcsoportjai végül
Esztergomba, illetve Kecelre kerültek. Tisza István szobrának
rekonstrukcióját Elek Imre szobrász és Nagy Károly bronzöntő
mester végezte el.
Pásztor János alkotása II. Rákóczi Ferenc bronz lovas szobra
az egyetlen olyan szobor a Kossuth Lajos téren, amely 1937-ban
történt avatása óta – kis mértékű elmozdítása mellett – a helyén
maradhatott.
2005. május 20-án a Széchenyi rakparton avatták fel Bibó István,
jogász, történész, politikai gondolkodó bronz mellszobrát, amely
Széri-Varga Géza alkotása.
2015. november 27-én az Olimpiai parkban avatták fel Kéthly
Anna szobrát, amelyet Nagy Benedek szobrászművész készített.
A Margit híd pesti hídfőjénél a hajótragédia második évfordulóján
avatták fel a Hableány-emlékművet.
A Vértanúk tere mai arculatát a kiemelt nemzeti emlékhely részeként 2019-ben nyerte el. A tér ekkor újult meg és került a gyalogosok
birtokába, centrumában a korabeli fényképek, dokumentumok
alapján rekonstruált Nemzeti Vértanúk Emlékműve kapott helyet.
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Kossuth Lajos-szoborcsoport, 1927. Horvay János műve (2014)

II. Rákóczi Ferenc bronz lovas szobra, 1937.
Pásztor János műve (2018)

Kéthly Anna szobor, 2015.
Nagy Benedek Műve (2018)
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Országház, részlet (2018)
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6. Műemléki, építészeti,
és természeti értékek*

6.1. Védelmi szintek, és a védelmek tartalma
6.1.1. Világörökségi védelem
1972. november 16-án az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Párizsban elfogadta
a Világörökség Egyezményt, amely alapján a világörökségek
listájára olyan kiemelkedő jelentőségű, egyetemes értéket képviselő
kulturális és természeti helyszínek kerülhetnek fel, amelyek az egész
emberiség számára jelentőséggel bírnak.
1987. december 11-én az UNESCO Világörökség Bizottsága felvette
a világörökségi listára a Budai Várnegyedet és a budapesti Dunapart Margit hídtól Szabadság hídig terjedő látképét, amelynek
egyik legfontosabb eleme volt a Steindl Imre által tervezett Országház is. Az UNESCO döntésével a kiemelt nemzeti emlékhely teljes
területe és a településkép-védelmi környezet egy része világörökségi
helyszínné, míg környezete másik nagyobb része is a világörökségi
helyszín védőövezetévé (pufferzónájává) vált.
A budapesti világörökségi helyszíneket 2002-ben tovább bővítették
az Andrássy úttal és a Hősök terével.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:
világörökségi törvény) alapján világörökségi terület a világörökségi
helyszín és annak védőövezete. Világörökségi helyszín az UNESCO
Világörökség Bizottsága határozata alapján a Világörökség
Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező – a világörökségi
törvény 1. mellékletében meghatározott - helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok
alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi
védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület.
A világörökségi helyszín védőövezete a világörökségi helyszín
környezete, amely az UNESCO Világörökség Bizottságának
határozata alapján a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes
értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét biztosítja,
és amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló
jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté vagy jelölték ki, és
ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, védett természeti terület, illetve a védett természeti terület védőövezete.
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* A fejezet a Miniszterelnökség
Örökségvédelmi Hatósági Főosztály
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
ÖNYO/2159/2 (2018) iktatószámon,
és a Duna- Ipoly Nemzeti Park 3669/
1/2018. számon kiadott adatszolgáltatása alapján került kidolgozásra.
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A budapesti helyszín Pestre vonatkozó méltatásában értékként
emelik ki „a pesti oldal nagyvonalú, gyűrűs-sugaras városszerkezetébe illeszkedő, nagy kiterjedésű, kiemelkedő jelentőségű
középületekkel gazdagított, egyedülállóan egységes, historizáló
és szecessziós építészetét”.
A világörökségi törvény ezen területek tekintetében egyedi követelményeket állapít meg, többek között világörökségi területek
világörökségi kezelési tervének elkészítését. A kiemelt településkép-védelmi környezetre, mint a Budapesti Duna-partok, a Budai
Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszín része még nem
készült el a világörökségi törvény által előírt kezelési terv.
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6.1.2. Műemléki védelem
Az örökségvédelmi törvény alapján műemlék az olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal
vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.
Az örökségvédelmi törvény alapján nyilvántartott műemléki érték
a közhiteles nyilvántartásba vett, örökségvédelmi törvény alapján
általános védelem alatt álló műemléki érték.
Az örökségvédelmi törvény alapján a műemlék jogszabályban
meghatározott környezete műemléki környezetnek minősül.
Az örökségvédelmi törvény kimondja, hogy műemléki jelentőségű területként kell védeni a település azon részét, amelynek
jellegzetes szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való
kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggő rendszert alkotva történelmi jelentőségű és ezért műemléki
védelemre érdemes.
Budapest belterületén műemléki jelentőségű területként lényegében az UNESCO világörökségi védettséggel érintett terület van
nyilvántartva.

A műemléki védelemmel érintett területek, építmények
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Az örökségvédelmi törvény alapján az örökségvédelmi törvény
hatálybalépése előtt védetté nyilvánított műemlékek és műemléki
jelentőségű területek környezete a törvény alapján műemléki
környezetnek minősül, kivéve, ha azt a korábbi védetté nyilvánító
döntés más területnagyságra állapította meg.
Az örökségvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerint
a nyilvántartott régészeti lelőhely a közhiteles nyilvántartásba
vett, az örökségvédelmi törvény alapján általános védelem alatt
álló régészeti lelőhely. Régészeti érdekű terület az, amelyen, illetve
amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható, vagy feltételezhető.
6.1.3. A KNEKr. alapján meghatározott védelem
A KNEKr. 1. mellékletében egyedi és utcaképi védelmet határoz
meg a kiemelt nemzeti emlékhely településkép – védelmi környezetében lévő egyes épületek vonatkozásában.
Ezen egyedi és az utcaképi védelem (településképi védelmi elemekkel) rögzítése mellett a KNEKr. 6. §-ában speciális településkép
védelmet biztosító követelményeket határoz meg a védelemmel
érintett épületeken végzett építési tevékenységekkel összefüggésben.
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6.1.4. Fővárosi védelem
Budapest Főváros Közgyűlése a településkép védelmi törvény
felhatalmazása alapján fogadta el a településkép védelméről szóló
30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendeletét, amely 4. számú mellékletében, a Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének
jegyzékében, fővárosi helyi védelmet rögzít a kiemelt nemzeti
emlékhely településkép – védelmi környezetét érintően egy épületre.
6.1.5. Kerületi védelem
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat
a településkép védelmi törvény felhatalmazása alapján fogadta el
a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) rendeletét, amely
3. számú mellékletében, a Kerületi egyedi védett értékek – táblázatában, kerületi helyi védelmet rögzít a kiemelt nemzeti emlékhely
településkép – védelmi környezetét érintő 48 épületre.

r
té

Podmaniczky
Frigyes tér

Bajcsy-Zsilinszky út

Fővárosi helyi véde ség építésze örökség
Bihari Ján
os

utca

Kerüle egyedi véde érték

Vadász utca

a
Bank utc

Kiemelt településkép-védelmi környezet

a
r József utc
Nagysándo

a
ug
Ny

Herceg

Nagy Ign
ác utca
hu
tca

a
Báthory utc

lic

r
Perczel Mó

Szemere utca

Sas

O

Szabadság
tér

utca

e utca
Kálmán Imr

Au

os
Arany Ján

Balato
n utca

Honvéd
tér

Szalay
utca

Stollá
r Bé

la utca

utca
Alkotmány

utca

utca
Kiss Ernő

a
Hold utc

Vé
cs
ey
u

utca
Kozma Ferenc

a
Nádor utc

Vértanúk
tere
iksa ut
ca

Balassi

Olimpia
park

Bálint utc
a

Garibald

utca
Széchenyi

Garibaldi

Kossuth Lajos
tér

Jászai Mari
tér

a
Zoltán utc

utca

Falk M

Vajkay utca

re utca
Steindl Im

Sze
nt Is
tvá
nk
örú

t

Markó

utca

tca

a
Honvéd utc

i köz
ia utca
Akadém

Széchen
yi rakpa
rt

József rak
par

t

Ma
rgit

híd

Id. Antall

A fővárosi és kerületi önkormányzat által megállapított
egyedi védelemmel érintett területek, építmények

yi rakpa
Széchen

rt

l József rak
Id. Antal

part

a
Tüköry utc

70

6. Műemléki, építészeti és természeti értékek

6.1.6. Táj- és természetvédelem
Budapest V. kerület területén, és így a kiemelt településkép-védelmi
környezetben táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt
álló területek találhatók.
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) alapján a
Duna folyam kijelölt ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete.
A Trtv. és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
(a továbbiakban: MvMr) alapján kijelölt tájképvédelmi terület
övezete a Duna folyam és az id. Antall József rakpart területe.
A Trtv. 4. § alapján a tájképvédelmi terület övezete a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított és alkalmazott
övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint
az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében
kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus
hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az
erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell megvalósítani.
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló
7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete alapján a kiemelt településkép-védelmi környezetben védelem alá sorolt zöldfelületi elemek
találhatók.
A hivatkozott kerületi önkormányzati rendelet:
· „területileg védett zöldfelületként” határozza meg
a Kossuth Lajos teret, az Olimpiai parkot és a Vértanuk terét;
· „egyedileg védett zöldfelületi elemként” határozza meg
az Olimpiai parkban található idős platánt;
· „karaktervédelemmel érintett zöldfelületként” jelöli
az Alkotmány utcai platánokat.
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Ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete
Tájképvédelmi terület övezete
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6.2. A megállapított védelmek, védett értékek

VILÁG ÖRÖKSÉGI

TELEPÜLÉSKÉPI

MŰEMLÉKI

KERÜLETI

ÖNKORMÁNYZATI

FŐVÁROSI

UTCAKÉPI

EGYEDI

KNEKR.

RÉGÉSZET

MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

ORSZÁGOS
VÉDELEM

MŰEMLÉK

VILÁGÖRÖKSÉGI VÉDŐZÓNA (PUFFERTERÜLET)

VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET

AZONOSÍTÓSZÁM, TÖRZSSZÁM

111

HRSZ.

KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATBAN
MEGÁLLAPÍTOTT TÖMBSZÁM

1

CÍM

SORSZÁM

NEMZETKÖZI
VÉDELEM

ÉPÍTÉSZETI

Zoltán utca 8.

24699

régészet: 66156

•

•

•

•

•

2

Zoltán utca 10.

24700

régészet: 66156

•

••

•

•

•

3

Zoltán utca 12.

24701

régészet: 66156

•

•

•

4

Nádor utca 32. Zoltán utca 14.

24702

műemlék: 15422
régészet: 66156

•

•

•

5

Nádor utca 34. /
Garibaldi utca 9.

24703

régészet: 66156

•

•

•

•

•

6

Garibaldi utca 7.

24704

régészet: 66156

•

•

•

•

•

7

Garibaldi utca 5.

24705

régészet: 66156

•

••

•

•

•

8

Garibaldi utca 3.

24706

régészet:
66156, 15444

•

••

•

•

•

Nádor utca 36. /
Garibaldi utca 6.

24709

régészet: 66156

10

Garibaldi utca 4.

24710/1

régészet: 66156

11

Kossuth Lajos tér 5.
/ Garibaldi utca 2.

24710/2

régészet: 66156

12

Kossuth Lajos
tér 6-7-8.

24710/4

13

Kossuth Lajos tér 9.

14

Kossuth Lajos tér 10.
/ Vértanúk tere 1.

9

112

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

régészet:
66156, 15497

•

•

•

•

24711

régészet: 66156

•

•

•

•

•

•

24712

régészet: 66156

•

•

•

•

•

•
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15

114

73

Akadémia utca 18. /
Széchenyi rakpart 9.
/ Zoltán utca 2-4.

24696

régészet: 66156

Akadémia utca 20. /
Széchenyi rakpart 10. /
Kossuth Lajos tér 2-4.

24697

régészet: 66156

Szabadság tér
16.
- Vécsey utca
2. - Zoltán utca 18.

24716

műemlék: 16216
régészet: 66156

18

Zoltán utca 16. /
Nádor utca 29.

24717

régészet: 66156

19

Vécsey utca 4. /
Nádor utca 31. /
Vértanúk tere 2.

24718

régészet: 66156

Szabadság tér
15. - Honvéd utca
2. - Vécsey utca 1.

24720

műemlék: 16370
régészet: 66156

•

21

Vécsey utca 3.

24721

régészet: 66156

22

Vécsey utca 5. /
Vértanúk tere 3. /
Báthory utca 1.

24722

régészet: 66156

23

Báthory utca 3

24723

24

Báthory utca 5. Honvéd utca 4.

16

17

117

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

régészet: 66156

•

••

•

24724

műemlék: 16214
régészet: 66156

•

•

•

Báthory utca 6.
/ Honvéd u. 6.

24883

régészet: 66156

•

••

•

•

•

26

Báthory utca 4. /
Kozma F. u. 1.

24884

régészet: 66156

•

•

•

•

•

27

Kozma Ferenc utca 3.
/ Kálmán Imre utca 1.

24885

régészet: 66156

•

•

•

28

Honvéd utca 8. /
Kálmán Imre utca 3.

24886

régészet: 66156

•

••

•

•

•

Kossuth Lajos tér
11. - Báthory utca 2.
- Kozma Ferenc utca
2. - Alkotmány utca 1.

24891

műemlék: 15376
régészet: 66156

Kossuth Lajos tér
12. - Alkotmány utca
2. - Vajkay utca 2.
- Szalay utca 1.

24898

Szalay utca 3. /
Vajkay utca 5. /
Honvéd utca 18.

24900/1

régészet: 66156

32

Honvéd utca 16. /
Vajkay utca 3.

24900/2

régészet: 66156

33

Alkotmány utca
4. - Vajkay utca 1.
- Honvéd utca 14.

24900/3

műemlék: 15306
régészet: 66156

Alkotmány utca 3.
/ Kozma F. u. 7.

24889

régészet: 66156

35

Alkotmány utca 5.
/ Honvéd u. 12.

24888

régészet: 66156

36

Honvéd utca 10. /
Kozma Ferenc utca 5.
/ Kálmán Imre utca 2.

24887

régészet: 66156

25

29

30

31

34

118

127

128

129

130

132

műemlék: 15377
régészet: 66156

•

•

•

20

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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140

Zoltán utca 6. /
Akadémia utca 19.

24698/1

régészet: 66156

Akadémia utca 21.
/ Garibaldi utca 1.

24707

régészet: 66156

Falk Miksa utca 7.
/ Markó utca 5.

24924

régészet: 66156

40

Falk Miksa utca 5.

24925

41

Falk Miksa utca 3.

42

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

régészet: 66156

•

••

•

•

•

24926

régészet: 66156

•

••

•

•

•

Falk Miksa utca 1.
/ Szalay utca 2.

24927

régészet: 66156

•

•

•

•

•

43

Szalay utca 4.

24928

régészet: 66156

•

•

•

•

•

44

Szalay utca 6-8. /
Honvéd utca 20.

24929

régészet: 66156

•

•

•

•

•

45

Markó utca 7.

24930

régészet: 66156

•

•

•

•

•

46

Markó utca 9./
Markó utca 11. /
Honvéd utca 22-24.

24931

műemlék: 16375
régészet: 66156

•

•

•

•

•

•

•

•

Balassi Bálint utca
7. / Markó utca 3a.

24916

régészet: 66156

•

••

•

•

•

49

Balassi Bálint
utca 1-3-5.

24917

régészet: 66156

•

•

•

•

•

50

Kossuth Lajos tér 17.

24918

régészet: 66156

•

•

•

•

•

51

Falk Miksa utca
2. / Kossuth Lajos
tér 13-14-15-16.

24919

műemlék: 16375
régészet: 66156

•

•

•

52

Falk Miksa utca 4.

24920

régészet: 66156

•

••

•

•

•

53

Falk Miksa utca 6.

24921

régészet: 66156

•

••

•

•

•

54

Falk Miksa utca 8.

24922

régészet: 66156

•

••

•

•

•

55

Falk Miksa utca 10.
/ Markó utca 3b.

24923

régészet: 66156

•

••

•

•

•

Markó utca 1/a. /
Széchenyi rakpart 13.

24915/3

régészet: 66156

Széchenyi rakpart
12/a. / Balassi Bálint
utca 2/a. / Kossuth
Lajos tér 18.

24915/1

régészet: 66156

58

Széchenyi rakpart 12/b.

24915/2

régészet: 66156

59

Markó utca 1/b. /
Balassi Bálint utca 4.

24915/4

régészet: 66156

60

Balassi Bálint utca 2/b.

24915/5

régészet: 66156

Széchenyi rakpart 19.
/ Jászai Mari tér 1.
/ Balassi Bálint utca
16. / Balaton utca 2.
(Képviselői Irodaház)

25008

régészet: 66156

38
39

144

47
48

56

145

146

57

61

149

24933

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

62

150

Jászai Mari tér
(gyalogos, zöld terület)

(25122/4)

régészet: 66156

63

170

Kossuth Lajos tér 1–3.
- Széchenyi rakpart
11. (Országház)

24894

műemlék: 15375
régészet:
66156, 15498

•

•

•
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64

65

172

173

Olimpia Park (déli rész)
(Balassi Bálint utca 6.10. / Széchenyi rakpart
14.-16. / Markó utca 2.
/ Stollár Béla utca 1.)

24957

Olimpia Park (északi
rész) (Balassi Bálint
utca 12.-14. / Széchenyi
rakpart 17.-18. /
Balaton utca 1. /
Stollár Béla utca 2.)

(24988)

75

régészet: 66156
•

•

•

•

•

•

régészet: 66156

66

Kt.

Duna folyam (adott
szakasza)

23809/8

műemlék: 16288
régészet: 66156

67

Kt.

Széchenyi rakpart
(Margit híd Kossuth Lajos tér
közötti szakasz)

(24897/2)

műemlék: 16288
régészet: 66156

68

Kt.

Jászai Mari tér (hídról
lehajtó forgalmi terület)

(25122/6)

régészet: 66156

69

Kt.

Balaton utca
(Balassi Bálint utca
- Széchenyi rakpart
közötti szakasz)

(25007)

régészet: 66156

70

Kt.

Olimpia Park (középső
park rész) (Stollár
Béla utca)

(24987)

régészet: 66156

71

Kt.

Markó utca (Balassi
Bálint utca Széchenyi rakpart
közötti szakasz)

(24956/2)

régészet: 66156

72

Kt.

Balassi Bálint utca

(24989/2)

régészet: 66156

73

Kt.

Markó utca (Balassi
Bálint utca - Falk Miksa
utca közötti szakasz)

(24955/2)

régészet: 66156

74

Kt.

Falk Miksa utca
(Kossuth Lajos tér
- Stollár Béla utca
közötti szakasz)

(24965/2)

régészet: 66156

75

Kt.

Markó utca (Falk Miksa
utca - Honvéd utca
közötti szakasz)

(24954/2)

régészet: 66156

76

Kt.

Honvéd utca
(Alkotmány utca Szent István körút
közötti szakasz)

(24971/2)

régészet: 66156

77

Kt.

Szalay utca

(24914)

régészet: 66156

78

Kt.

idősebb Antall
József rakpart

(24897/3)

műemlék: 16288
régészet: 66156

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

79

Kt.

Vajkay utca

(24899)

régészet: 66156

•

•

•

•

80

Kt.

Alkotmány utca

(24892/1)

régészet: 66156

•

•

•

•

81

Kt.

Alkotmány utca

(24892/2)

régészet: 66156

•

•

•

•

82

Kt.

Kozma Ferenc utca

(24890)

régészet: 66156

•

•

•

•

83

Kt.

Honvéd utca (Kálmán
Imre utca - Alkotmány
utca közötti szakasz)

(24881)

régészet: 66156

•

••

•
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84

Kt.

Kálmán Imre utca

(24859)

régészet: 66156

85

Kt.

Honvéd utca (Báthory
utca - Kálmán Imre
utca közötti szakasz)

(24882)

régészet: 66156

86

Kt.

Báthory utca

(24834/2)

régészet: 66156

87

Kt.

Vértanúk tere

(24834/1)

régészet: 66156

88

Kt.

Vécsey utca

(24719)

régészet: 66156

89

Kt.

Honvéd utca
(Szabadság tér
- Báthory utca
közötti szakasz)

(24725)

régészet: 66156

90

Kt.

Szabadság tér

(24747/1)

régészet: 66156

91

Kt.

Zoltán utca (Nádor
utca - Szabadság tér
közötti szakasz)

(24715)

régészet: 66156

92

Kt.

Nádor utca

(24713)

régészet: 66156

93

Kt.

Garibaldi utca

(24708)

régészet: 66156

94

Kt.

Zoltán utca (Akadémia
utca - Nádor
utca szakasz)

(24694)

régészet: 66156

95

Kt.

Garibaldi köz

(24698/2)

régészet: 66156

96

Kt.

Zoltán utca (Széchenyi
rakpart - Akadémia
utca közötti szakasz)

(24695)

régészet: 66156

97

Kt.

Akadémia utca

(24666)

régészet: 66156

98

Kt.

Széchenyi rakpart
(Kossuth Lajos tér
- Széchenyi rakpart
közötti szakasz)

(24568)

műemlék: 16288
régészet: 66156

99

Kt.

id. Antall József rakpart

(24897/4)

műemlék: 16288
régészet: 66156

100

Kt.

id. Antall József rakpart
és a Duna folyam
közötti közterület

(23809/7)

régészet: 66156

101

Kt.

Kossuth Lajos tér

(24893)

régészet: 66156

102

108

Szabadság tér 17.
(Zoltán utca 17. /
Nádor utca 25-27. /
Széchenyi utca 18.)

(24714)

műemlék: 16201
régészet: 66156

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

• • Világörökségi védelem alapján a kerület egésze műemléki jelentőségű
terület. A törvény értelmében a műemlékkel szomszédos ingatlan ex-lege
műemléki környezetnek számít.

•
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6.3 A védett értékek bemutatása
6.3.1. Világörökség területe és világörökség
területének pufferzónája
1.
Budapest - a Duna-partok,
a Budai Várnegyed és az
Andrássy út helyszín

Budapest Duna-parti látképe a Világörökség
részét képezi 1987 óta.
A pesti oldalon védettséget élvez az Országház
épülete, a Lánchíd pesti hídfőjénél található
Széchenyi tér és határoló épületei, a Magyar Tudományos Akadémia és a Gresham-palota, valamint
a Duna-part épületei egészen a Petőfi hídig.

6.3.2. Régészeti lelőhely
1.
József A. utca - Bajcsy-Zsilinszky
út - Szt. István körút - Duna
2.
Kossuth Lajos tér, Országház

3.
Kossuth Lajos tér és déli térfala
4.
Garibaldi utca 3.

A területen a régészeti örökség elemei történeti
összefüggéseikben találhatók meg.
Az Országház építésekor római kori fogadalmi
oltár, római kori márvány női szobor és újkori
szórványleletek kerültek elő.
A metróépítés során bronzkori, kora-bronzkori
hamvasztásos temetőt figyeltek meg.
A régészeti helyszíni szemle újkori temetkezési
helyet (csontvázas sír) rögzített 1977-ben.
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6.3.3. Műemlékek
1.
Alkotmány utca 4. - Vajkay utca
1. - Honvéd utca 14.

Az 1913-ban épült szecessziós stílusú lakóházat
Vidor Emil tervei alapján építették. A nagy
belső udvarú ötemeletes bérház az Alkotmány,
Vajkay és Honvéd utcák által határolt tömbben
helyezkedik el.
Homlokzati kialakítása sima dörzsölt vakolatú.
A tetőfelépítményei és egyes részletmegoldásai
(kapu, korlátok) szecessziós formai jegyeket
mutatnak. A homlokzati sík térbeli kialakítása
játékos, az épület sarkai íves kialakításúak.
A homlokzati nyílások állótéglány alakúak.
A legfelső szint hátrahúzott homlokzati részén
végigfutó zárt erkély látható.

2.
Báthory utca 5. - Honvéd utca 4.

3.
id. Antall József rakpart

A bérház a Báthory és Honvéd utca sarkán helyezkedik el. Középudvaros, ötemeletes, nyeregtetős
épület, melynek utcai homlokzatai oromzatosak.
A ház Alpár Ignác tervei szerint épült, melyen
historizáló és szecessziós stílusjegyek is fellelhetők. Az épület sarkai lekerekítettek. A földszint
és az első emelet az utca felőli oldalon egységes
lábazati szintet képez. Az indás, virágokkal
díszített, szecessziós kovácsoltvas kaput Jungfer
Gyula készítette, mely felett két különleges páva
stukkófigura tölti ki a falmezőket.
Az első folyamszabályozó műtárgy 1831-ben
épült fel Dankó József tervei szerint. 1844-ben
határozták és tervezték meg a „modern” budai
és pesti partvonal pontos vonalát, végül a Duna
Gőzhajózási Társaság kezdte el kiépíteni a rakpartokat 1853-ban. A pesti rakpartépítést Reitter
Ferenc vezette.
A ma is ismert pesti rakpart kiépítése igazán 1872ben indult meg és a Margit hídtól a Fővámházig
tartott. A rakpart szintjét folyamatosan emelni
kellett, ahogy az árvizek megérkeztek, tekintettel
arra, hogy a folyamszinthez képest 10 méter alatt
a rakpartok folyamatosan víz alá kerültek.
A pesti rakpart jellemzően fehér mészkőből, míg
a budai rakpart vörös márványból készült.
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4.
Kossuth Lajos tér 1–3.
- Széchenyi rakpart 11.
(Országház)

A historizáló, eklektika jegyében megvalósult,
barokk alaprajzú, barokk tömeghatású épület,
részleteiben alapvetően neogótikus stílusú,
gótikus és reneszánsz építészeti elemekkel is
díszített. A kétemeletes Országházat Steindl
Imre tervei alapján építették 1884 és 1904 között.
Az épület a Dunapart vonalát követi, észak-déli
hossztengelyű főtömegéhez a keleti oldalon,
kelet-nyugat irányú szimmetriatengelyben egy
merőleges épületszárny csatlakozik. A Parlament
tömegét nagyméretű kupola uralja, amelyet a
főhomlokzaton két torony fog közre. A ház északi
és déli végén, markáns tetőfelépítményekkel
hangsúlyozott rövid, szimmetrikus keresztszárnyak kaptak helyet.
Az épület 268 m hosszú, 123 m széles és 96 m
magas. Az alapterülete meghaladja a 17 ezer
négyzetmétert, amelyet 27 toronysisak koronáz.

5.
Kossuth Lajos tér 11. Báthory utca 2. - Kozma
Ferenc utca 2. - Alkotmány
utca 1.) (Földművelésügyi
Minisztérium)

A Földművelésügyi Minisztérium négyemeletes,
szabadon álló, historizáló neoreneszánsz stílusú
épületét Bukovics Gyula tervezte 1895-ben.
A félköríves záródású kétszintes árkádokkal
kialakított főhomlokzatot közepén egy ablaktengely mélységben kiugró rizalit, a két szélén egy-egy
tengelyes, előreugratott falszakasz határol.
Az épület 1887-től napjainkig a mezőgazdaságért
felelős minisztérium székhelye, amely mellett a
történelem során helyet kapott még az Igazságügyi Minisztérium, a Főügyészség, a Földtani
Intézet, az Országos Statisztikai Hivatal, az
Országos Mintapince, a Borászati Kormánybiztosság, a Vasúti Központi Telekhivatal és a
Bányakapitányság is.
Az épület árkádsora alatt a magyar mezőgazdaság
jeles egyéniségeinek szobrai találhatók.

6.
Kossuth Lajos tér 12. Alkotmány utca 2. - Vajkay utca
2. - Szalay utca 1 (Igazságügyi
Palota)

A historizáló neoreneszánsz stílusú Igazságügyi
Palotát (Kúria) Hauszmann Alajos tervezte.
Az építkezés 1893-ban kezdődött és 1896-ban
fejeződött be.
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A kiemelt alagsor és földszint fölött két, nagy
belmagasságú szint kapott helyet. A főhomlokzat
középső rizalitja 1-1-3-1-1 tengelyes osztású.
Középen a 3 tengelyes bejárati tömb, a széleken 1-1
tengelyes tornyok ugranak ki a falsíkból. A főhomlokzatot ion és korinthoszi oszlopsor díszíti.
Az épületben korábban a Magyar Királyi Kúriát,
a Budapesti Királyi Ítélő Táblát, a Budapesti
Főügyészséget és a Koronaügyészséget helyezték
el. A palota külső díszítése közül a legmeghatározóbb Senyei Károly főhomlokzat középrizalitja
felett elhelyezett diadalszekere.
A II. világháborút követően az épületben nyílt
meg a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, majd
1957-ben nagyobb részét a Magyar Nemzeti
Galériának adták át. A Galéria 1972–1975 között
a volt királyi palotába költözött, az így megüresedett helyiségeket a Néprajzi Múzeum kapta meg.
7.
Kossuth Lajos tér 13–16. Falk Miksa utca 2.

A Magyar Állami Kőszénbánya Részvénytársaság
Nyugdíjintézetének Kossuth Lajos téri bérházát
Málnai Béla tervezte. Az ötemeletes, három belső
udvaros neobarokk épületet 1928-ban adták át.
Az eredeti tervek szerint az épület egy emelettel
magasabb lett volna, azonban hatósági döntés
alapján nem engedélyezték, hogy az Igazságügyi
Palota párkányzata fölé magasodjon. A Fővárosi
Közmunkák Tanácsa Hültl Dezső építész javaslatait figyelembe véve határozta meg az épület
arányait, és homlokzati kialakítást.
Az épület főhomlokzati díszes kovácsoltvas
kapuzatát Jungfer Gyula, míg a ház homlokzatán
látható szobrokat Beck Ö. Fülöp készítette.
A MÁK-palota földszintjén nyílt meg 1931-ben
a tér híres kávéháza, az Elysée.

8./9.
Markó Károly utca 9. -11.

A 6 emeletes, szabadon álló, zárt belsőudvaros
szimmetrikus kialakítású bérházépület és a
mellette szabadon álló nagyfeszültségű transzformátorállomás a Markó Károly utcában található.
Az épületeket Györgyi Dénes és Román Ernő
tervei alapján 1926-1931 között építették.
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A bérház sarkain 7 szint magas, az épület homlokzati síkjából kissé hátrahúzott tömbök emelkednek. Az épület déli oldalát kiugró ereszpárkány
zárja le. Az alsó két szint homlokzatát kőlapok
burkolják, felette egyszerű vonalas tagolású
vakolt felület található.
A transzformátorház kőlábazatú, téglaburkolatos homlokzata háromszögletű függőleges sávos
kialakítású. A falsíkok között keskeny acélszerkezetű üveg felületsávok kaptak helyet.
10.
Nádor utca 32. - Zoltán utca 14.

A Közegészségügyi Dolgozók Szakszervezetének
ma három-, eredetileg kétemeletes, historizáló
székházát Wagner János tervezte 1863-ban. Harmadik emeletét az 1880-as években építették rá.
A háromemeletes homlokzat sávos tagolású,
mindenütt állótéglány alakú nyílászárókkal.
A földszinti falnyílások felett egyenes álboltívet
alakítottak ki. Az első emeleti falnyílások mellvédjéibe kőbábos korlátokat illesztettek.
Az első emeleti sarokrizalitot törtíves vonalú,
kőbábos korláttal ellátott erkélyek díszítik a
Zoltán utca és a Nádor utca irányába is, amelyek
sarokposztamensein fejük felett tálat hordó
nőalak szobrok kaptak helyet. A második emelet
mellvédjében, az eklektikus domborműdíszes
ablakok felett konzolpárokra helyezett egyenes
szemöldökpárkányok találhatóak.

11.
Szabadság tér 15. - Honvéd utca
2. - Vécsey utca 1.

Az Újépület elbontását követően Deutsch Antal
és felesége Berger Minna vette meg az akkor még
üresen álló telket. A négyemeletes lakóház tervezője Schannen Ernő (1853–1916) volt. Az építkezés
1900 tavaszán kezdődött és 1901-ben fejeződött be.
Az olasz reneszánsz homlokzat néhány helyen
jelentősen eltér a tervektől – a földszinti nyílások
egyenes záródással készültek, a timpanon női alakos mitológiai szoborcsoportja helyett a főváros
első Kossuth szobra valósult meg. A szoborcsoport alkotója Fleischl Károly (1865–1946) volt.
1913-ban az épület Vécsey utcai oldalán nyitott
meg Kozma Lajos neves lakberendezési üzlete,
a Budapesti Műhely.
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A második világháborúban a ház nem szenvedett
jelentős károkat. Később a Külügyminisztérium
és az Országos Árhivatal, azután a Vallás és
Közoktatásügyi Minisztérium, majd a Munkaügyi Minisztérium székháza lett. 1981-től piaci
szereplők és bankok is helyet kaptak az épületben.
A felújítási munkák a homlokzat eredeti állapotának visszaállításával 1998-ban fejeződtek be.
Az épület homlokzata sávos vakolt felületű.
A földszinti üzletportálok nyílásai szinte szabályos négyzet alakúak. A legfelső szint kivételével a
falnyílások boltíves kialakításúak, a felső szinten
állótéglány alakú ablakok találhatóak. A Szabadság téri homlokzatot 4 korinthoszi oszlop díszíti.
12.
Szabadság tér 16.- Vécsey utca
2. - Zoltán utca 18.

A Szabadság tér, a Vécsey utca és a Zoltán
utca találkozásánál található belső udvaros,
négyemeletes historizáló, neobarokk és eklektikus
stílusjegyeket is hordozó palota egykor az "Adria"
Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság
székháza volt, mely Meinig Artúr tervei alapján
épült az egykori Újépült elbontását követően
felszabadult területen. Térre néző, homorú ívben
hajló főhomlokzatát hajózásra utaló motívumok,
ornamentális homlokzatdíszítés gazdagítja. Az
első emelet ablakai egyenes záródásúak, a kapu
feletti falnyílásokat gazdagon tagolt, faragott
kőkeret veszi körül. Ezek felett legfelül látható
a részvénytársaságot jelképező, díszített pajzsmező, alatta kagyló, majd hajóköteleket mintázó
motívumok.
A Szabadság térre néző főhomlokzatot két kupolás saroktorony fogja közre, melyeken vázadísz
található, középrészének manzárdkupoláját a
II. világháború után egyszerűbb, alacsonyabb
tetőidommal helyettesítették. Az első emelet
helyiségeit balusztrád keretezi.

13.
Szabadság tér 17. - Zoltán
utca 17. - Nádor utca 25-27. Széchenyi utca 18.

A Tőzsdepalota téglány alaprajzú, három-, illetve
négyemeletes, nyeregtetős, közép- és sarokrizalitos, szimmetrikus homlokzatú épülete Alpár
Ignác tervei szerint épült fel 1902-1907 között.
Az épület a Szabadság tér - Bank utca - Nádor
utca - Zoltán utca által határolt telken szabadon
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áll, négy kisebb belső udvarral. A Szabadság térre
néző főhomlokzatán a középrizalit architektúrájának monumentaliását két torony által közrefogott, pillérpárok által tartott timpanon együttese
adja. A főbejárat széles lépcsősorral megemelt.
A II. világháborút követően a tőzsde helyett
először a Lenin Intézet, majd MTESZ, 1955-56-tól
MTV székház.

6.3.4. Fővárosi egyedi védelem
1.
Báthory utca 3.

A telken az 1898-ban lebontott Újépület
helyezkedett el. A négyemeletes szecessziós
stílusú épületet dr. Hermann Adolf ügyvéd
megrendelésére Kármán Géza Aladár és Ullmann
Gyula tervei alapján építették meg, az elbontott
Újépület telkén.
A belső udvaros lakóház nyílászárói függőlegesen
három, vízszintesen egy osztatúak. Az első
emelet felett a Báthory utcai homlokzaton teljes
szélességében végigfutó fémkorlátos erkély
található, amely a negyedik emeleten a középső
nyílászáró tengelye mellett félköríves kialakítással
megismétlődik.
A ház ismertebb lakója volt többek között Márkus
Miksa udvari főtanácsos, dr. Márkus Dezső
karmester, Benedict Gyula építész, Bogdánffy
Ödön királyi főmérnök és szakíró, dr. Láng Ignác
főorvos és dr. Farkasné dr. Tauber Márta vegyész.

2.
Zoltán utca 12.

Az ötemeletes, manzárdtetős, francia- és
belsőudvaros bérházat Medgyes (Messinger)
Alajos saját tervei alapján építtette fel 1912-ben.
A francia udvart háromrészes kapu választja el
az utcától. A földszinti és félemeleti homlokzatok vakolattal, a további emeletek téglával
burkoltak. A francia udvar melletti homlokzat
részeket íves alaprajzú, zárterkélyszerű rizalitok
emelik ki. Az utcai kétszintes faportálok részben
eredeti szerkezetek lehetnek.
A ház lakója volt Simon Albert karmester, zenetudós és tanár.
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II. Rákóczi Ferenc szobor részlet, 1937. Pásztor János műve (2018)
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7. Településképi, arculati
jellemzők és településkarakter

7.1. A kiemelt településkép-védelmi környezet karakter-meghatározói
7.1.1. Utca- és térhálózat
A területet befolyásoló legmeghatározóbb természeti tényező a Duna jelenléte. A Margitszigetet
követően összeszűkülő folyó partvonala a rakpart
kiépülését követően is ívelt maradt egyetlen nem
tisztán szabályos geometrikus elemként befolyásolva a településrész fejlődését, utcahálózatát.
A 19. század első felében a pesti városmag felől,
déli irányból érkező városfejlődési nyomás a déli
Lipótvárosban kialakított, tervezett klasszicista
utcahálózat szerves folytatását hozta magával,
átörökítve ezzel a négyzethálós rendszert.
A szigorú geometriát azonban a folyó partvonala
miatt nem lehetett töretlenül alkalmazni, ezért
a mai Alkotmány utcánál mindegyik északnak
tartó utca vonala módosul a széles, kelet-nyugati
irányú utat keresztezve. Ez alól a Nádor és a Honvéd utcák képeznek kivételt, melyek az egykor
itt állt katonai társzekérraktár nagy tömbjét
határolták és csak annak északi sarkánál követték
le a szerkezeti váltást.
A mai utca- és térhálózat az előbbiekben tárgyalt
előzményekkel az Országház építkezése közben jött
létre, egyrészt a mai Kossuth Lajos tér 1894-es, másrészt a Szabadság tér és környező utcáinak 1900-as
kiszabályozásával. Amíg a törvényhozás épülete
körüli teret a századfordulón fennálló, viszonylag
alacsony beépítettségű, de közterületileg kialakult
városszövetbe vágták bele, addig a Szabadság
tér egy hatalmas méretű épület lebontása révén
keletkezett terület telkekre és közterületekre való
osztásából jött létre. A század első feléből származó
utcák keskenyebbek, a helyzete miatt kiemelt
jelentőségűvé vált Alkotmány utcát már utólag, az
Országház építéséhez kapcsolódóan szélesítették
ki. Az Újépület helyén kiszabályozott köztérhálózat
szélesebb, látványosabb, nagyvonalúbb térarányú.

Utca- és térhálózat
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A Kossuth Lajos tér valójában három egymáshoz
kapcsolódó kisebb tér együttese, melyek az Országház déli, keleti és északi homlokzatai előtt terülnek
el. Az északi és déli térrészek egyik oldalukkal
szabadon nyílnak a Dunára, míg a törvényhozás
előtti központi rész városi térként minden oldalról
körülépített, azonban a tér másik két részével
nagyvonalú átlátási kapcsolatban áll, így lényegében a folyóval is vizuális kapcsolatot biztosít.
Az 1900 körül kialakult Szabadság tér utcahálózatát a 19. század végének tervezési elvei szerint
alakították ki, így jött létre az őt körülvevő
városrésztől némileg eltérő átlós vonalú és ívelt
határú közterek hálózata, amely a megfelelő kapcsolódási pontokon természetesen illeszkedett
a körülötte már korábban kialakult hálózatba.
A tér a klasszicista városrendezési elvek keretében
kialakult szöveten kívül érzékenyen kapcsolódik
a Kossuth Lajos térhez, az átlósan futó Vécsey
utca valódi átlátási tengelyt hoz létre az Országház kupolájára irányítva.
A Kossuth Lajos tér térszerkezete

A Vécsey utca átlátási tengelye (2018)
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7.1.2. Telekstruktúra
A telekszerkezet a közterületeken túl a településképileg leginkább meghatározó tényező. Bár az
alapvető telekstruktúra még a 19. század első
felében keletkezett, a századvég nagy szabályozási
tevékenysége révén legalább olyan részben a historizmus városépítészetének eredménye a ma is
látható térrendszer. A terület telekstruktúrjahomogén szerkezetű, az átlagos teleknagyság 1.500
m2 alatt marad. Az összefüggés az egyes épületek
eredeti funkciója és a telekméretek között a területen is kimutatható. A Kossuth Lajos tér három
reprezentatív középülete négy oldalról közterületek
által határolt nagyméretű telkeken áll. Különösen
kisméretűek a Kossuth Lajos tér – Balassi Bálint
u. – Markó u. – Széchenyi rakpart által határolt
egységes házcsoport telkei. A telektömbök és
az őket alkotó telkek jellemzően négyszögűek,
utóbbiak néhány esetekben közel négyzetesek.
Ez alól a Szabadság tér északi lezárását képező
tömbök kivételt képeznek. Itt az átlósan futó Vécsey
utca és az ívvel záródó tér miatt ötszögű tömbök
keletkeztek, részben ívelt határvonallal. A hatvan
méter körüli legnagyobb tömbmélység általában
két teleksor kialakításával járt, ez alól kivételt képez
a nagyméretű, a Honvéd u. – Szalay u. – Falk Miksa u.
– Markó u. által határolt tömb, ahol a beépítési
móddal oldották meg az ebből fakadó nehézségeket.
7.1.3. Jellemző beépítési karakterek, sűrűség
A területen meghatározó a zártsorú beépítés, ez
veszi körül a tér közepén szabadon álló Országházat, valamint a két nagyméretű, de a zártsorú
beépítési módba illeszkedő középületet, az Igazságügyi Palotát és az Agrárminisztériumot. A beépítési
típust néhány cour d’honneur-ös épület, továbbá
a Honvéd és Markó utcák sarkánál szabadon álló
lakóépület és egykori transzformátorház egészíti ki.
Az épületek többségét a zártudvaros (körülépített
udvaros) beépítési mód jellemzi, ez alól eseti kivételek akadnak csak. Ilyen az Országgyűléshez tartozó
egykori bér- és kazánház a Balassi Bálint utcában,
ahol utóbbi funkció miatt az utcai telekhatár mentén valósult meg a négyemeletes lakóépület-rész.
Eltérő karaktert képvisel a két világháború között
létesült néhány épület közül a Kossuth Lajos tértől
északra a Dunaparton álló modernista házcsoport,
mely a kornak megfelelően keretes beépítésű.

Városszövet, beépítési struktúra
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7.1.4. Építészeti stílusok
A terület meghatározó építészeti stílusa a 19. század második
felében uralkodó historizmus. A korábbi szerény, ipari jellegű és
már-már falusias jellemzőket mutató beépítést a 19. század utolsó
két évtizedében írta felül teljesen a ma is látható épületállomány,
amellyel az I. világháborúig szinte teljesen beépült a terület. Így
a legkorábbi épületek is az 1860-as évek közepéről származnak.
Az 1880-as években kezdődtek a nagy állami beruházások – az
Országház és az Agrárminisztérium – és nyomukban megjelent
a magántőke, különösen az Újépület bontása nyomán kialakított
Szabadság tér környékén. A historizmus által felelevenített történeti stílusok közül az Országház neogótikája ellenére mindössze
két épület mutat hasonló stílusjegyeket, döntően neoreneszánsz
és neobarokk elemekből állították össze a tervezők az épületek
homlokzatait. Jellemzően az 1900-at követően beépült Szabadság
téri tömbökben, de elszórtan kis arányban megjelenik a századfordulós építészet, így például a bécsi szecesszió, a magyar szecesszió,
illetve a népi mozgalmak hatásait mutató homlokzatú házak.
A két világháború között tovább élő historizmus példái a Kossuth
Lajos teret északról és délről határoló házcsoportok. Art deco-s
hatású az Elektromos Művek által építtetett transzformátorház és
lakóház együttese, de jelen van a korai modernizmus hatása is az
Országháztól északra a folyóparton emelt házcsoportban. Tisztán
modernista alkotás a Szalay utcában található Mérnöki Kamarai
székház. A későmodern építészet képviselője volt a szerkezeti
okokból lebontott, a metróállomás felszíni épületével egybeépült
irodaház a Kossuth Lajos tér déli oldalán. Összességében ezek
szigetszerű példák csupán, az alapvetően a historizmus által
meghatározott városszövetben.

A Kossuth Lajos tér déli térfalának utcaképe és színezési terve (2018)
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7.1.5. Közterület- és épülethasználat
A területen meghatározó a kormányzati és államigazgatási
épületek jelenléte. Az Országház mellett itt találhatók az Agrárminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség
épületei, az Országgyűlés Irodaháza, a NAV Központi Irányítása,
továbbá egyéb kormányzati, illetve állami tulajdonú, felügyeletű
szervezetek, mint a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a Magyar Fejlesztési Bank és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala. Ezek mellett részben irodaházakban, részben
vegyes lakó- és irodai használatú épületekben jelen van számos
társadalmi szervezet, és piaci alapon működő vállalkozás. Ezt
egészítik ki a döntően lakófunkciójú épületek, melyekben számos
vállalkozás működik. A területen jellemző a kereskedelmi szálláshely-kiadás, azonban szálloda nem található itt. A Lipótváros és
Belváros turisztikailag frekventált részeihez képest kifejezetten
kis arányban található a területen kiskereskedelmi létesítmény,
a földszintek kiskereskedelmi, üzleti célú hasznosítását a legtöbb
esetben az épületek kialakítása, vagy funkciója akadályozza.
A közterek használatában jelentős eltérés mutatkozik a kiemelt
nemzeti emlékhely és annak településkép-védelmi környezete
között. A Kossuth Lajos tér egy keskeny sávja az Országház védelmi
zónájaként a nyilvános használat elől zárt, fennmaradó részei
az állami reprezentáció, megemlékezések, politikai események
helyszíneként szolgálnak időszakosan, egyébként turisztikai és
rekreációs használat jellemzi. A tér zöldfelületi karakterét ma a
kiemelt növénykazetták, valamint a geometrikus rendben kiültetett
fák közönséges platán [Platanus × acerifolia], ezüst hárs [Tilia
tomentosa] és a magas kőris [Fraxinus excelsior] határozzák meg.
Az Olimpia parkban sportpálya és játszótér került kialakításra a
rekreációs közparkként működő rész kiegészítéseként. Itt számos
várostűrő fafaj és kiemelt növénykazetta található kötetlenebb
elrendezésben. A park, a burkolatainak és bútorainak anyaghasználatából valamint letisztult formavilágából adódóan harmonikusan
kapcsolódik a reprezentatív Kossuth Lajos térhez. Közlekedési felületként egyedül a Duna balparti
villamos vágányai keresztezik a
területet. A tér környezetében
található utcák a város más
belső területeihez hasonlóan
elsősorban a tömegközlekedés és
a személygépjárművek számára
szolgálnak közlekedő, illetve
várakozófelületként, valamint
a közterületekkel határos
ingatlanok megközelítését
biztosítják. Fasorok jellemzően
a szélesebb utcákban találhatók
Kossuth Lajos tér, Országház látogató központ (2018)
(pl. Alkotmány utca, Szalay
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utca), valamint ott, ahol a parkolás korlátozott,
vagy tiltott (pl. Vécsey utca). A terület utcáinak
zöldfelületi karakterében a fentebb felsorolt fajok
mellett a nyugati ostorfa [Celtis occidentalis] és a
japánakác [Styphnolobium japonicum] dominál.
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a planténeres (mobil) kiültetés, valamint a burkolatba
ültetett fák körüli kiemelt növénykazetta, mely a
fák gyökerének és törzsének védelmét is szolgálja.
7.1.6. Turizmus
Az Országház és vele a Kossuth Lajos tér Európa
és a világ egyik legnépszerűbb turisztikai
célpontja. A Tripadvisor internetes utazási
portál 2017 tavaszán a felhasználók értékelései
alapján a világ tizenöt legnépszerűbb látnivalója
közé rangsorolta. A Budapestre irányuló
turizmus kiemelt célpontja, közel 600.000
látogatójával pedig az Országház Magyarország
egyik leglátogatottabb épülete. A turisztikai
szempontból hagyományosan erősnek számító
Belváros népszerűségét Lipótváros 2000-es
évektől zajló közterületi megújulásai sikerrel
terjesztették ki észak felé. Ebben nagy szerepe
volt egyrészt a Szent István-bazilika és környékének megújításának, másrészt a Belváros Új
Főutcája projektnek, mely egy észak-déli irányú
tengelyt alakított ki a Kálvin tértől a Szabadság
térig húzódva, a Belváros Új Főutcájaként.
Ehhez tudott kapcsolódni a korábban elkészült,
de turisztikai szempontból kevéssé frekventált
Szabadság tér és a Kossuth Lajos tér 2013–2014
folyamán elkészült rekonstrukciója. Az Országház szintén ekkor megépült látogatóközpontja
lehetővé tette az épületbe látogatók megfelelő
körülmények közötti fogadását, kiszolgálását,
továbbá az épület és a magyar törvényhozás
összetettebb bemutatását.
A turizmus és a város mindennapi használata
között húzódó konfliktus a területen nem
jellemző, mivel a turisztikai terhelést a Kossuth
Lajos tér méretei okán könnyűszerrel felveszi,
a jellemző látogatási idő pedig az Országház látogatóközpontjának nyitva tartásához igazodik.

A Belváros Új Főutcája
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Tömeg-, kerékpáros és gyalogosközlekedés (2018)

7.1.7. Közlekedés
Budapest nagyforgalmú közútjai közül a pesti alsó rakpart
határolja nyugati irányból a területet, melynek fel- és lehajtói
a Markó és Garibaldi utcákhoz, valamint a Széchenyi rakparthoz
csatlakoznak. A 2013–2014-es felújítás során a Kossuth Lajos
tér minden közútja megszüntetésre került, a gépjárműforgalom nem engedélyezett. A korábban a teret és az Országház
közvetlen környezetét jellemző beparkolás megszüntetésére a
Kossuth Lajos tér északi térrésze alatt épített mélygarázs adott
lehetőséget. Erős, a kerület határain is túlmutató jelentőségű
forgalmi szereppel bír a közlekedésben a Nádor utca – Báthory
utca – Honvéd utca útvonal.
A Kossuth Lajos teret Budapest tömegközlekedési gerinchálózatába metró- és villamosvonal köti be, melyet kiegészítenek a teret
érintő busz és trolibuszjáratok. A kerékpáros közlekedést biciklis
sávok és kerékpárutak segítik, egyrészt a Duna mentén, a Kossuth
Lajos téren átvezetve, másrészt az Alkotmány utcában. Ezek
közül főként az észak-déli irányú, folyómenti kerékpárút tölt be
jelentős forgalmi szerepet.
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7.2. A kiemelt településkép-védelmi környezet
településképi, arculati jellemzői
A terület arculatát, karakterét elsősorban a dualizmus
korszakában kialakult városkép határozza meg. A döntően
a kiegyezés és az I. világháború között épült épületek telepítését
a 19. század első felében kialakult, és a századforduló környéki
szabályozásokkal nagy arányban módosított közterületi hálózat
határozza meg. A terület eredendően ártér volt, majd feltöltések
révén a 18-19. század folyamán előbb egy ipari negyed része lett,
majd utóbb az Országház felépültével elegáns, korszerű, vegyesen
közigazgatási- és lakónegyeddé vált. A beépítési mód és funkció
szempontjából egységességet mutató területet mégis öt eltérő
karakterű részre lehet osztani:
Dunapart – a folyóparti rakparti védmű területe
Lehatárolása: Duna – Jászai Mari tér – Széchenyi rakpart – Országház –
Széchenyi rakpart
Kossuth Lajos tér – az Országházat északi, keleti és déli irányból
övező városi téregyüttes, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely területe
Lehatárolása: Duna-Országház - Zoltán utca - Akadémia utca - Garibaldi
utca - Zoltán utca - Honvéd utca - Báthory utca - Kozma Ferenc utca Szalay utca - Markó utca - Duna
Szabadság tér és mellékutcái - az Újépület helyén kialakított
közterek
Lehatárolása: Nádor utca – Vértanúk tere – Báthory utca – Honvéd utca –
Szabadság tér – Zoltán utca
Alkotmány utca – a Kossuth Lajos teret a városi főúthálózatba
bekapcsoló nagy szélességű utca
Lehatárolása: Kossuth Lajos tér – Alkotmány utca – Bajcsy-Zsilinszky út
Mellékutcák – a déli Lipótváros folytatásaként történetileg
kialakult négyzethálós utcarendszer
Lehatárolása: Markó utca – Honvéd utca – Báthory utca – Vértanúk
tere – Nádor utca – Zoltán utca – Széchenyi rakpart – Kossuth Lajos tér –
Széchenyi rakpart – Jászai Mari tér – Balassi Bálint utca
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7.2.1. Dunapart
A Duna folyó pest-budai szakaszának épített kő rakpartokkal való
szabályozására a 19. század ötvenes éveitől került sor. A kő partvonal nem csak a folyón zajló hajózási kereskedelem kiszolgálását
célozta, de egyúttal az árvíz elleni védekezés eszköze is volt, mely
alapítása óta folyamatos veszélyként fenyegette Pest és részben
Buda városát is. A rakpartok kiépülése a városok egyesítése előtt,
lényegében a Lánchíd 1849-es átadását követően kezdődött el.
Lipótváros sűrűn beépült déli részét ugyan már az 1860-as évek
elejétől védte a kétszintes kő rakodópart, a rakpartok kiépülésének
igazán nagy lendületet a Duna-folyamnak a főváros mellett
szabályozásáról s a forgalom és közlekedés érdekében Buda-Pesten
létesítendő egyéb közmunkák költségeinek fedezéséről és e közmunkák végrehajtási közegeiről szóló 1870. évi X. törvénycikk adott,
amely a Fővárosi Közmunkák Tanácsa megalapításával együtt
24 millió forintnyi összeget irányozott elő a városi infrastruktúra
fejlesztésére. A rakpartok kiépítése ekkor már igen sürgető volt, így
1871-ben fokozott ütemben indult meg a Lipótváros északi részét
védő mérnöki létesítmény megvalósítása, amely az 1873-ban átadott
Margit-hídig érve megnyugtatóan rendezte a terület árvízvédelmét.
Teljesen 1875-ben készült el, majd az Országház építésének részeként, 1884–1885-ben alakították át ma is ismert formájára, melyben
a törvényhozás épülete – egyetlen fővárosi épületként – a felső
rakpart támfaláig épült ki.

Id. Antall József rakpart (2018)
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A kétszintes rakpart rendszere a mai napig fennmaradt, jóllehet
az úgynevezett alsó rakpartot a kikötői létesítmények és a termékértékesítés helyett idővel az észak-déli irányú gépjárműforgalom
foglalta el kétszer egy forgalmi sávon. Az alsó és felsőrakpart
egyaránt támfalas rendszer, tömbkövekből rakott, a felső rakpart
tetején neogótikus stílusú öntöttvas korlát húzódik, mely az
Országháznál korábbi, a rakpart eredeti tartozéka. A 2013–2014es rekonstrukció részeként az alsó rakpart támfalas szakasza
mintegy ötven méterrel északi irányba, a Szalay utca páros
oldalának vonaláig lett meghosszabbítva. Ettől északra az alsó
rakpart lépcsős, rézsűs kialakítással támaszkodik a folyómederbe.
A rakparton semmiféle építmény nem található, kizárólag
forgalmi létesítmények, illetve az újabban kialakított parti sétány
használóit kiszolgáló utcabútorok kaptak itt helyet. Az alsó
rakpart útpályája aszfaltozott, a sétány kiskockakő burkolattal
van ellátva.
7.2.2. Kossuth Lajos tér
Az Országház és a körülötte kialakított reprezentatív tér a 19.
század végén jött létre. A törvényhozás épületét az 1882-es
tervpályázat a lipótvárosi Tömő térre helyezte. Az 1885-ben
megkezdett építkezés a külső homlokzatok tekintetében 1896-ra
elkészült. Az Országház előtti teret határoló két másik jelentős
középület, az Agrárminisztérium és az Igazságügyi Palota 1887-re,
illetve 1896-ra készültek el. A három épület a tér két világháború
között beépült északi és déli oldalával együtt nyújtja az Országház
építészeti környezetét.
Az 1927-ben Kossuth Lajosról elnevezett tér geometriája a 19.
század végi szabályozással történő létrehozása ellenére szabálytalan, egymással szemközti oldalai nem párhuzamosak, az északon
és délen csatlakozó Duna parti térrészek mérete is csak közelítően
egyezik. Ennek oka egyrészt az, hogy az Országház elhelyezésekor
elsődleges szempontként a Duna ezen a szakaszon enyhén ívelődő
partjához való igazodás jelentkezett, másrészt Lipótváros klasszicista időkből származó derékszögű utcahálózatának is alkalmazkodnia kellett ehhez. Az utcahálózat korrekciója révén kialakítható
lett volna ugyan egy szabályosabb tér, azonban csak kisebb korrekciók történtek. A Kossuth Lajos teret alapvetően egy 19. század
első feléből származó városszövet felhasználásával alakították ki,
oly módon, hogy az Országház rövid szárú T-alaprajzához igazodva
bizonyos tömbök beépítésének mellőzésével hozták létre a teret,
a meglevő közterületi háló aránylag kisméretű módosításával.
A Kossuth Lajos tér összképét elsősorban három középület,
a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalmi ág
épületei határozzák meg, szimbolikus egységet teremtve. A három
épület ugyan eltérő történeti stílusok formakincséből merít – az
Országház a neogótika, az Agrárminisztérium a neoreneszánsz, az
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Igazságügyi Palota pedig a neobarokk – neoreneszánsz stílusáramlat része – ennek ellenére a késő
historizmus egyívású, harmonikus egységet
alkotó képviselői. A térre néző épületek közel
azonos párkánymagassággal bírnak, szintszámuk azonban a rendeltetés szerint változó.
Döntően kőburkolattal készültek, ez alól egyedül
a tér első épülete, az Agrárminisztérium képez
kivételt, a nyílászárók eredetileg fa asztalos-szerkezetekként készültek. A tetőhéjalások jellemzően palával vagy műpalával készültek, ez alól
szintén a Minisztérium épülete képez kivételt,
bár az eredeti szándék a cseréptetős épület
esetében a pala alkalmazása volt. A tetőterek
beépítetlenek, padlástérként hasznosulnak.
A szabadon álló nagyméretű középületek többnyire mozgalmasabb tömeg- és tetőformálással
bírnak, a rizalitok és a függőleges hangsúlyok
alkalmazása révén. A tér északi és déli részei
ebből a szempontból alárendeltséget mutatnak,
itt a méretükben is szerényebb épületekre
kevésbé jellemző a kőburkolat, a vakolat mellett
a téglaburkolat is megjelenik, a tetők bizonyos
esetekben cserepezéssel ellátottak. Jellemzőek
ugyanakkor a meredekebb esésű lefedések,
manzárdtetők. A földszintek a középületek esetében döntően zártak, az épületek bejárataitól
eltekintve nem bírnak közterületi kapcsolatot
adó nyílásokkal. A tér északi és déli oldalán
elhelyezkedő házak ettől eltérően üzletportálos
kialakításúak.
7.2.3. Szabadság tér és mellékutcái
A rosszemlékű Újépület lebontása régi törekvése
volt a főváros vezetésének. A bontáshoz 1897-ben
fogtak hozzá és a Fővárosi Közmunkák Tanácsa
pályáztatást követően állapította meg az épület
helyére kerülő utcák és telkek rendszerét, melynek
illeszkednie kellett az azt körülvevő 19. század első
feléből származó rendszerbe, ugyanakkor északnyugati sarka révén az újólag kialakult Országház
előtti térrel is kapcsolódott. A századforduló
időszakának a klasszicizmushoz képest sokkal
kevésbé merev várostervezésének számos oldottabb, akár a természeti viszonyokhoz is igazodó
eszköze volt. A Szabadság tér ívelődő záródása és
az ezen keresztül öt irányba ágazó utcák tipikus
példái ennek, a megoldás kitalálója Palóczi Antal
építész, várostervező volt.
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Igazságügyi Palota (2018)
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A Szabadság tér és a kapcsolódó sugarasan kiágazó utcák egyszerre
oldották meg a Lipótváros kialakult városszövetébe való beilleszkedést, valamint az Országház előtti térrel való vizuális kapcsolatot.
Városképileg szintén előnyös megoldás részeként alakult ki a Vértanúk tere, mely az átlós Vécsey utca révén keletkező két hegyesszögű
telek lecsapásával keletkezett, egyfajta bővítését adta a Kossuth
Lajos térnek, megfelelő átvezetést biztosítva a nagyméretű térből
a kisebb léptékű utcába.
A Szabadság tér és mellékutcái 1900–1905 között lényegében
teljesen beépültek. Épületeik kiváló példái az egymás mellett élő
kései historizmusnak és a századforduló egyéb építészeti stílustörekvéseinek. Változatosságukat az egységes párkánymagasság,
a hasonló telekméretek, az azonos szintszám, összességében
a hasonló kompozíciós elvek, az erőteljes függőleges hangsúlyok
alkalmazása ellensúlyozza. A földszinteken jellemző az üzletportálos kialakítás, a közterületekkel kapcsolatot létesítő földszinti
kereskedelmi egységek jelenléte.
7.2.4. Alkotmány utca
Az Alkotmány utca 1874-ben, a törvényhozás épületének lipótvárosi elhelyezését jóval megelőzően kapta nevét. A korábban
Nap utca nevet viselő út az egykori Hajóhivatal és a Katonai
Társzekérraktár telkeinek déli oldala mentén alakult ki a 19.
század első harmadában. Városszerkezeti jelentősége az lett, hogy
a Duna ívelődése miatt megtörni kényszerülő Lipótvárosi utcahálózatnak ez a kelet-nyugati irányú utca lett a határvonala. Az
utca ekkoriban nem volt jelentősebb, mint tőle északra vagy délre
párhuzamosan futó társai, azonban azzal, hogy az Országházzal
szemben álló két nagyméretű középület, az Agrárminisztérium és
az Igazságügyi Palota között, nagyjából a tér észak-déli középvonalában fut abba bele, kiemelt szerepe lett, az 1880-as évek folyamán
ki is szélesítették északi oldala szabályozási vonalának eltolásával.
Átlagos szélessége 28 méter körül alakul.
Az Alkotmány utca belvárosban jellemzőnél nagyobb szélessége
ellenére sem vált nagyforgalmú útvonallá. A szegélyező épületek
döntő többségükben az 1880-as évektől a századforduló időszakáig
épültek, a historizmus időszakában. Zártsorú beépítésűek, közel
egységes párkánymagassággal készültek. Homlokzati anyaghasználatuk változó, a kőburkolat és a klinkertégla mellett döntően
vakoltak. A számos keresztutca alkalmat nyújtott a korszak építészeinek a vertikális hangsúlyok – tornyok, kupolák – alkalmazására.
A reprezentatív középületek – a volt Kereskedelmi Akadémia és
a Törvénykezési Palota – enyhén visszahúzottak. Az utcát kétoldalt
fasor szegélyezi. A középületektől eltekintve a földszinteken jellemző az üzletportálos kialakítás, a kereskedelmi egységek jelenléte.
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Az Alkotmány utca az Összetartozás Emlékhelyével (2020)

7.2.5. Mellékutcák
A Kossuth Lajos tér környékének mellékutcái délről észak felé
a 19. század hatvanas éveitől a 20. század első évtizedéig épültek
be zömükben. Az utcahálózat a déli Lipótvárosban a 19. század
első évtizedeiben kikristályosodott négyzethálós rendszert követi,
mely az Alkotmány utca, illetve a Szalay utca vonalában törik
meg enyhén északkeleti irányba, lekövetve a Dunapart vonalát.
Az utcák átlagosan 14 méter szélességgel bírnak, mely megfelel
a pesti belvárosbvan tapasztalható átlagos értéknek. Az átlagos
párkánymagasság ehhez képest 15 és 20 méter közé esik. A telekosztás egyenletes, a telkek kb. 25-30 méteres utcafronti határvonala mentén zártsorúan épültek be, eseti jelleggel találkozunk
cour d’honneur-ös megoldással, illetve szabadon álló telepítéssel
a terület északkeleti részén két épület esetében. Az épületek az
őket létrehozó korszaknak megfelelően vakolt homlokzattal,
magastetős kialakítással készültek. Jellemző tetőhéjaló anyag
a cserép, és a pala/műpala. A mellékutcákban nem jellemző a markáns tetőidomok megjelenése. A lyuk-architektúrás homlokzatok
jellemzően vakoltak, de több példa is akad kő-/műkőburkolat,
illetve burkolótégla alkalmazására. Jellemző a földszintek megnyitása a közterület felé kirakatportálokkal.
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Az Agrárminisztérium homlokzata, Emlékműrészlet az 1956. október 25-i
véres csütörtök áldozatainak emlékére (2017)
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8. Arculati jellemzők, útmutató és
ajánlások, részletes településképi
követelmények
8.1. Homlokzatok
8.1.1. Homlokzati nyílások, nyílászárók
8.1.1.1. Bejáratok, kapuzatok kialakítása
Karakterelem
A kapuzat – bejárat az épület egyik legfontosabb eleme. A kapuzat
lehet észrevétlen, hívogató, vagy épp visszatartó is, de mindenképp
árulkodó, hogy az épületen belül mi fogadja a rajta betérőt. A főbejárat rendszerint a homlokzat köztengelyében kap helyet, melyet
a legtöbb esetben tovább hangsúlyoz a középrizalit, a főerkély, az
azt tartó pillérek, vagy épp a tetőkiugrás jelenléte.
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Arculati jellemzők, formajegyek
A historizáló paloták, középületek nagy méretük
okán reprezentatív kapuzattal rendelkeznek.
A főbejárat formája többnyire boltíves kialakítású,
többosztatú. A boltíves osztat általában bevilágítóként szolgál, maga a kapu hagyományosan
vaskos fa, vagy fém kialakítású. A fa ajtószárnyak
a legtöbb esetben nagyobb üvegbetétekkel rendelkeznek, melyeket díszes rács véd. A fém kapuk
fő szerkezetét jellemzően a gazdagon díszített
kovácsoltvas kialakítás adja.
A név- és címtáblák, kaputelefonok diszkrét
kialakításúak, nem zavarják az épület homlokzati kialakítását. Az emléktáblák legtöbbször
a homlokzat félreeső részén kapnak helyet.
A modern, kortárs épületeknél a főbejárat
kevésbé színpadias, mint a historizáló épületeknél, gyakorta az épület egyik oldalsó részén
kap helyet a négyszög formavilágú, áttört,
fém-üveg szerkezetű kapu, mely magába foglalja
a rácsozatot. A fa nyílászárók jellemzően sötét
barna színűek, a fém elemek többnyire feketék,
sötétszürke árnyalatúak.

Hagyományos historizáló kialakítás

Nem historizáló kialakítás

Jellemző színhasználat

Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· A terület épületállományától idegenek a szekcionált, vagy felnyíló garázskapuk, kapubehajtók,
mivel eredendően az udvarra nem hajtottak be,
ha mégis, úgy a főkapu szolgált e célra.
· A műanyag nyílászárók, a fehér, vagy rikító színű
nyílászárók rombolják a terület karakterét.
· Előtetők ritkán fordulnak elő, ha igen, úgy
a homlokzat architektúrájához illeszkedően
jellemzően függesztett fém-üveg kialakításúak.
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Útmutató, ajánlás
Nyílászáró
· Historizáló épületek kapuzatának
felújításánál az eredeti nyílászáróknak
megfelelő kialakítás követendő;
· Az eredetitől eltérő mintadarabnak sem
minősülő nyílászáró eredeti vagy mintadarabként megjelölt nyílászáróra cserélhető,
az alábbi feltételek teljesülése mellett:
· a nyílászáró eredeti aránya és anyaga
nem változtatható meg,
· tükörüveg nem alkalmazható,
· kettő vagy többrétegű üvegezés a külső
megjelenés sérelme nélkül a külső
vagy a belső szárnyba építhető be;
· Egyedi nyílászárómegújítás, -csere, vagy
rekonstrukció során a fennálló nyílászárók
(felújítás előtti) színe alkalmazható;
· Általános nyílászárómegújítás, -csere, vagy
rekonstrukció során az épület homlokzatának
színezésével összhangban lévő, festéskutatási
szakvéleményben megállapított eredeti vagy
azzal azonosítható szín alkalmazható;
· A falnyílás formájától eltérő alakú
nyílászáró elhelyezése kerülendő;
Rácsozat
· A díszes kovácsoltvas rácsok sötét színe elegáns
megjelenést kölcsönöz a kapuzatnak, jól
harmonizál mind a fa, mind az üveg elemekkel;
· A rácsozat közötti részek további berácsozása, letakarása nem lehetséges;
Előtető – árnyékoló szerkezet
· Előtető létesítésénél a fém, az üveg
szerkezetet kell előnyben részesíteni;
· Polikarbonát, és egyéb műanyag
előtetők alkalmazása hiteltelenné teszi
az épületet, ezért nem létesíthető;
· A teraszok árnyékolóit a bejárat
elé helyezni nem lehet;
Gépjárműbehajtó
· A gépjárműbehajtó kapujaként szekcionált,
vagy felnyíló garázskapu, nem alkalmazható;
· Meglévő épületen új gépjárműbehajtó
az eredeti kapubejárón, az eredeti nyílás
megvál- toztatása nélkül a homlokzat
egészéhez illeszkedően alakítható ki;
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Nyílászárók
· Több bejárat esetén a nyílászárók anyag- és
színhasználatukban, formai kialakításukban egymással egységet képezzenek;
Névtábla, cégtábla, kapucsengő
· Az egy épületben lévő rendeltetési egységekre vonatkozó cégtáblák tájékoztatás
céljából egy szerkezeten, csoportosan,
összevontan is elhelyezhetők;
· Az egyes cégtáblák egységes formai és anyaghasználati megjelenésére kell törekedni;
· Több rendeltetési egység megjelenítése
esetén az ad-hoc elrendezés nem kívánatos
· A különböző geometriájú, vagy
aszimmetrikusan kihelyezett név- és
cégtáblák alkalmazása kerülendő;
· Javasolt a kapucsengő kapubejáró
falnyílásán belüli elhelyezése;

Részletes településképi követelmények
A részletes településképi követelmények a külső, közterületről látható
homlokzati elemekre érvényesek.
1. Meglévő – nem eredeti és mintadarabként
megjelölt – bejárat, kapuzat felújítása, átalakítása cseréje az eredeti tervek, vagy az eredeti
nyílások geometriai méretei szerint történhet.
A bejárat és kapuzat szerkezetének követnie
kell, ezen falnyílás geometriai kialakítását.
2. Műanyag profilszerkezetű bejárati ajtó,
kapuzat nem létesíthető, nem tartható fenn.
3. Új, az épületek homlokzati síkja elé kiugró
– pincét illetve alagsori bejáratot, kapuzatot védő – építmény, építményrész nem
alakítható ki.

4. Bejáraton, kapuzaton új rácsozat akkor
helyezhető el, és meglévő rácsozat akkor
tartható fenn, ha az illeszkedik az épület
közterületről látható homlokzati elemeihez.
5. Előtető – kereskedelmi szálláshely rendeltetés kivételével – csak akkor létesíthető,
ha a kapuzat fölött eredetileg is volt, és az
eredeti fotóval, vagy tervvel igazolható.
6. Közterület fölé nyúló előtető, árnyékoló
szerkezet az épület közterületről látható
homlokzatképzéséhez, ezen belül kiemelten
a homlokzattagoláshoz, homlokzati architektúrához továbbá a homlokzat és a homlokzati nyílászárók anyaghasználatához,
színezéséhez illeszkedő módon létesíthető,
tartható fenn.
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7. Terasz árnyékoló szerkezete a bejárat elé,
fölé nem helyezhető.
8. Műanyag előtető, árnyékoló szerkezet nem
létesíthető.
9. Cégtábla csak akkor helyezhető el, ha az az
épületben vagy az ott lévő rendeltetési egységben folytatott tevékenységre vonatkozik.
10. Cégtábla akkor helyezhető el a homlokzaton, ha szervesen illeszkedik a homlokzatok
meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához,
azok ritmusához, valamint összhangban
van az épület építészeti részletképzésével,
színezésével, építészeti hangsúlyaival.
11. A cégtábla
a) falsíkra merőlegesen nem helyezhető el,
b) a falsíkkal párhuzamos elhelyezés esetén
a mérete nem haladhatja meg a 0,5 m2-t,

c) az épületben lévő több rendeltetési
egységre vonatkozó cégtáblák tájékoztatás
céljából egy szerkezeten, csoportosan,
összevontan is elhelyezhetők, de rendszertelen elrendezésük nem megengedett,
d) csoportos elhelyezés esetében a táblák
összmérete a b) pont szerinti méretet
meghaladhatja, de az egyes üzlettáblák
anyaghasználata és alapszíne, fő geometriai
kialakítása nem térhet el egymástól.
12. Kapucsengő, illetve névtábla az épület
homlokzattagolásához, architektúrájához,
díszítményeihez, anyaghasználatához,
színezéséhez illeszkedő módon, egységesen
alakítható ki, tartható fenn.
13. Emléktábla anyaga fém, üveg vagy természetes kő lehet. Az emléktábla kialakításának
illeszkednie kell az érintett homlokzat
homlokzattagolásához, a homlokzati
architektúrához.

Ajánlás – jó példák

Eklektikus stílusú kapu
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Modern rácsozattal ellátott kapuzat
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Eredeti színét őrző tömörfa kapu
kovácsoltvas növényornamentikával
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Visszafogott díszítésű pilaszter és boltív keretezi
a historizáló kaput

Homlokzat síkjából kilépő oszloppal
és relieffel díszített kapuzat

Gazdagon díszített
kovácsoltvas kapuzat

Kapucsengő a Honvéd utcában

Monumentális bejárat
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8.1. Homlokzatok
8.1.1. Homlokzati nyílások, nyílászárók
8.1.1.2. Földszinti ablakok kialakítása

Karakterelem
A terület földszintjét az intézmények kivételével leginkább az üzletek
uralják, de gyakorta nyílnak az utcára lakó, vagy irodahelyiségek és
pincebevilágítók. A földszinti ablakok kialakítása tekintetében különösen fontos, hogy az utca szintjén járva az ablakokhoz igen közel
kerülünk ezáltal lehetőség nyílik megérinteni azokat, vagy éppen
lehetővé válik az épületbe történő teljes vagy részleges betekintés.
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Arculati jellemzők, formajegyek
A historizáló épületek földszintjein, magasföldszintjein lévő ablakok hagyományosan boltívesek,
szegmensívesek, vagy álló téglalap alakúak. Az
ablakkeret anyaghasználata jellemzően fa, színe
általában sötétbarna, vagy fehér. Az ablakrács az
erkélykorlátokhoz hasonlóan jellegzetesen sötét
színű, díszes kovácsoltvas, esetenként ablakkosaras kialakítású. Redőny csak ritkán jelenik meg
a földszinteken, akkor is fából készített, rejtett
tokos kivitelű.

Hagyományos historizáló kialakítás

Nem historizáló kialakítás

Jellemző színhasználat

A földszinteken, magasföldszinteken lévő ablakok kialakítása álló, téglalap alakú. Az ablakkeret jellemző anyaghasználata a fa, ritkábban fém.
A keretek színe a legtöbb esetben sötétbarna, vagy
fehér. A földszinti ablakok esetében az ablakok
rácsozása nem jellemző. A modernebb épületeknél a védelmi funkciót szolgáló rácsozat többnyire
egyszerű, az erkélykorlátokhoz hasonlóan sötét
színű, függőleges pálcás kialakítású. A redőnyök
hagyományos fa szerkezetűek, minden esetben
rejtett tokosak.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· az amorf, szalag, fekvő vagy arányaiban a homlokzati architektúrába
nem illeszkedő ablakforma;
· a vízszintes jellegű osztás és az
osztás nélküli ablak kialakítás;
· a fehér, vagy famintázatú fóliázott műanyag ablak;
· az ablakok utólagos egyedi rácsozása;
· a külső tokos redőnykialakítás.
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Útmutató, ajánlás
· Új nyílászáró esetén az épület eredeti nyíláskiosztása és nyílásosztása követendő;
· Az ablakok cseréjénél a nyílászárók eredeti kialakításához kell alkalmazkodni, eltérő formavilágú,
osztású, anyagú nyílászárókat ne építsünk be;
· Az ablakok rácsozása helyett korszerű biztonsági
eszközök használata ajánlott;
· Historizáló épületen amennyiben az eredeti
állapot szerint rácsozás nem került alkalmazásra,
ablakrács utólagosan csak különösen indokolt
esetben, kizárólag a földszinten helyezhető el,
követve az épületen már kialakított rácsozatokon,
erkélykorlátokon alkalmazott formákat, figyelembe véve az épület egészét;
· Nem historizáló épületnél egyszerű, diszkrét
kialakítású ablakrács használata ajánlott, mely
illik az épület letisztult megjelenéséhez, erkélykorlátaihoz. A túlzottan sűrű, vagy túlságosan
tagolt kialakítás elronthatja az épület teljes
földszinti megjelenését;
· A rácsozat a teljes homlokzati fronton egységes
kivitelű, az épület többi fém elemével egységes
színezésű legyen;
· Kortárs épületeknél egyszerű, diszkrét kialakítású ablakrács alakítható ki, mely illik az épület
letisztult megjelenéséhez, erkélykorlátaihoz.
A túlzottan sűrű, vagy túlságosan tagolt
kialakítás elronthatja az épület teljes földszint
megjelenését.
· Redőnycsere esetén jó minőségű belső tokos
faredőnyök használata ajánlott, mely színében
igazodik az épület többi redőnyének színéhez;
· Eredeti vagy mintadarabként megjelölt homlokzati nyílászárók eleme nem bontható el, az
felújítással vagy rekonstrukcióval tartható fenn.
· Nem eredeti homlokzati nyílászáró, minden
elemet érintően egységes cserélhető vagy újítható
fel az eredeti vagy mintadarabként megjelölt
nyílászáró minőségi kritériumai szerint, vagyis
ettől eltérő anyagú nyílászáró és tükörüveg egyedileg nem alkalmazható, a színezés restaurátor
festéskutatási szakvéleményében megállapított
eredeti színnel megegyező vagy azzal azonosítható
színhasználattal történhet.
· Nem eredeti homlokzati nyílászáró egyedi módon
történő cseréje vagy felújítása során a fennálló
nyílászáróknak az építési tevékenység megkezdése
előtti anyag- és színhasználata alkalmazható.
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Részletes településképi követelmények
1. Az ablakok nyílásosztását a teljes homlokzatnak megfelelően kell kialakítani.
2. A földszinti ablakok tekintetében
figyelembe kell venni az emeleti ablakokra
vonatkozó részletes településképi követelményeket is.
3. Földszinti nyílászárón rácsozat csak abban
az esetben létesíthető, ha az épület, épületegyüttes földszintjén rácsozott nyílászárók
találhatók.

4. Rácsozat az épület fennálló illetve eredeti
rácsozatával anyaghasználatában és mintázatában megegyező kialakítással helyezhető
el, alakítható át, újítható fel.
5. Új épületen redőny, rácsozat, illetve
meglévő épületen a fennállótól vagy az
eredetitől eltérő új redőny, rácsozat az
épület közterületről látható homlokzatain
kizárólag egységesen helyezhető el, a
fennálló homlokzatképzéséhez, ezen belül
kiemelten a homlokzattagoláshoz, homlokzati architektúrához továbbá a homlokzat
és a nyílászárók anyaghasználatához,
színezéséhez illeszkedő módon.

Ajánlás – jó példák

Díszes rácsok erősítik
a védelmi funkciót

Magasföldszinti nyílászárók
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8.1. Homlokzatok
8.1.1. Homlokzati nyílások, nyílászárók
8.1.1.3. Emeleti ablakok kialakítása

Karakterelem
Az ablak az „épület szeme”, ezért annak cseréje, kialakítási módja
különös odafigyelést igényel. A historizáló épületeket más ablakformák, részletkialakítások jellemzik, mint a moderneket, de legyen
bármely stílusú is az épület, egy rosszul megválasztott, a többi
nyílászáróhoz formájában, osztásában, vagy épp színében nem
illeszkedő ablak az egész épület harmonikus összképét tönkreteszi.
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Arculati jellemzők, formajegyek
A historizáló épületek legfontosabb homlokzati
elemei a rendszerint gazdag díszítéssel körülvett
nyílászárók. Az ablakok formája jellemzően
álló, szemöldökük vízszintes, boltíves vagy
szegmensíves. Az ablakkiosztás módja minden
esetben rendezettséget és harmóniát sugall.
Az ablakok rendszerint háromosztatúak, de sok
esetben további osztások vannak a vízszintes
felülvilágító sávban. Az ablakok faszerkezete
épületenként-épületegyüttesenként egységesen
többnyire fehér, vagy sötétbarna festésű. Az
ablaknyílások meghatározó „dinamikus” eleme a
redőny, mely minden eseten belső „rejtett” tokos,
rendszerint sötétebb falécezésű, az épület egészén
mindig egységes kialakítású.

Hagyományos historizáló kialakítás

Nem historizáló kialakítás

A nem historizáló épületeknél az ablakok
kialakítása rendszerint szabályos négyszög alakú,
esetenként felső sarkai lekerekítettek, arányaiban
szélesebbek, mint a historizáló épületek esetén.
Az ablakosztás ugyanakkor jellemzőiben követi
a kialakult, függőlegesen nyújtott formavilágot,
a felülvilágító alatt többnyire két, három ablaktábla kap helyet, melyek gyakran további kisebb
ablakosztásokkal rendelkeznek. A fa ablakok
mellett már megjelenik a fémprofilú ablak is, mely
könnyedséget, nagyobb átláthatóságot, eleganciát biztosít az épületeknek. A nyílászárók színe
többnyire fehér, de az épület függvényében ettől
eltérő színhasználat is tetten érhető. A redőnyök
megjelenése a modern épületek esetében is
jellemző, a redőny minden esetben belső tokos,
esetenként szögben dönthető, kitámasztható.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· az amorf formavilág, a fektetett,
vagy szalagablakos elrendezés;
· a műanyag ablakprofil, a vaskos
ablakkeret, ablakosztás;
· a külső, vagy vakolható tokos
redőny, a műanyag redőny.

Jellemző színhasználat
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Útmutató, ajánlás
· Egy rosszul megválasztott ablak messziről „kilóg
a sorból”, a teljes homlokzati arculatot tönkreteheti, ezért ablakfelújítás vagy ablakcsere
esetén alapvető elvárás az épület többi ablakával
megegyező tokméret, ablakosztás, osztásméret,
osztóléc szélesség és a többi ablak színével
megegyező szín alkalmazása.
· Az ablakokat körülvevő díszítések megőrzésérére
különös figyelmet kell fordítani.
· Redőnycsere esetén a jó minőségű belső tokos
faredőnyök alkalmazása javasolt, mely színében
azonos az épület jellemző redőnyszínével.
· Az ablakok utólagos rácsozása helyett korszerű
biztonsági eszközök alkalmazása javasolt.
· Historizáló épületeken amennyiben az eredeti
állapot szerint, rácsozás nem került alkalmazásra, ablakrács utólagosan csak különösen
indokolt esetben helyezhető el, az előzőkben
meghatározottak szerint.
· A rácsozat a teljes homlokzati fronton egységes
kivitelű, az épület többi fém elemével egységes
színezésű legyen.

Részletes településképi követelmények
A részletes településképi követelmények
a közterületről látható homlokzatok
nyílászáróira érvényesek.
1. Ablak nyílásosztása és kialakítása az épület
fennálló homlokzatképzéséhez, ezen belül
kiemelten a homlokzattagoláshoz, homlokzati architektúrához továbbá a homlokzat
és az eredeti vagy mintadarabként megjelölt
nyílászárók osztásához, az ablakok tokméretéhez, ablakosztáshoz, az osztásmérethez,
az osztólécek szélességéhez, anyag- és
színválasztásához kell, hogy illeszkedjen.

2. Egyedi nyílászáró megújítás, -csere,
-rekonstrukció esetén a nyílászáró a fennálló
nyílászáróknak az építési tevékenység
megkezdése előtti kialakításával, arányaival,
osztásával, anyag és színhasználatával
azonos vagy - amennyiben az a meglévő
állapothoz illeszkedik - az eredeti tervekkel
megegyező, vagy ahhoz illeszkedő megjelenésű lehet.
3. Az ablakok cseréje esetén
a) az épületre-épületegyüttesre jellemző
hagyományosan alkalmazott tokméretet, ablakosztást, osztásméretet,
osztóléc szélességet kell biztosítani,
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b) az ablakok profilszíne az épületen,
épületegyüttesen többségben lévő
ablakok színével azonos színhasználatú
lehet.
4. Nem alkalmazható látszó műanyagfelülettel
vagy műanyag illetve összetett műanyag tokés szárnyelemekkel kialakított nyílászáró.
5. A nyílászárók hang- és hőszigetelő képességének javítása a belső szárny cseréjével,
átalakításával, felújításával és az üvegezés
cseréjével valósítható meg, kivéve
a) ha meglévő nyílászáró belső oldalán új
nyílászáró létesítésül, vagy
b) a teljes homlokzatra kiterjedő nyílászáró
megújítás, csere, vagy rekonstrukció
történik.
6. Nyílászáró üvegfelülete nem alakítható ki
a környezetet zavaróan tükröző fényvisszaverő anyagból.
7. Ablakrács az épület meglévő illetve eredeti
ablakrácsozatának anyaghasználatával
és mintázatával megegyező kialakítással
helyezhető el, alakítható át, újítható fel.

8. Meglévő épületen a meglévőtől vagy az eredetitől eltérő új ablakrácsozat a homlokzaton
kizárólag egységesen helyezhető el, a meglévő
homlokzatképzéséhez, ezen belül kiemelten a
homlokzattagoláshoz, homlokzati architektúrához továbbá a homlokzat és a nyílászárók
anyaghasználatához, színezéséhez illeszkedő
módon. Amennyiben a meglévő épületen
ablakrács nincs, új ablakrács kizárólag a
földszinten helyezhető el, a földszinti nyílászárókon egységes kialakítással.
9. Ablakrács új épületen nem helyezhető el,
kivéve ha az épület kialakítása historizáló.
10. Nyílászáró külső árnyékolása (redőny, roló,
zsaluzia, napellenző) a homlokzatba rejtett
módon történhet, az árnyékoló felületének
anyag- és színhasználatában illeszkednie
kell a meglévő árnyékolók, a homlokzat
és az egyes homlokzati elemek anyag – és
színhasználatához.
11. Redőny rejtett tokszerkezettel fa, vagy fém
anyaghasználattal valósítható meg.
12. Önálló szerkezetű esőtető, külső tokos
redőny nem létesíthető.

Ajánlás – jó példák

Díszes keretezésű ablak

Eredetinek megfelelő nyílászárók, rejtett tokos új redőnnyel
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8.1. Homlokzatok
8.1.1. Homlokzati nyílások, nyílászárók
8.1.1.4. Erkélyek kialakítása

Karakterelem
Az erkély napjainkig az épület homlokzatának fontos építészeti
hangsúlyképző és használati eleme. Az idők során az erkély rendeltetése, formavilága átalakult ugyan, de az eredeti funkcióját nem
veszítette el: kapcsolatot teremt a kint és bent között.
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Arculati jellemzők, formajegyek
Historizáló épületeknél az erkélykorlátok díszes
kovácsoltvas kialakítása jellemző. A nagy áttörtségű korlátokat az íves formák jellemzik, gyakori a
növény ornamentika különböző megjelenése.
A historizáló épületek másik jellemző erkélykialakítása a tömör mellvédjellegű kialakítás,
melyet legtöbbször a baluszteres kialakítás tesz
légiesebbé, díszesebbé. A súlyosabb erkélyek
mívesen megmunkált konzoljai gyakran az épület
legfőbb díszítőelemeivé válnak.
A két forma az épületen gyakorta együtt is megjelenik, ilyenkor a tömörebb kialakítású főerkélyek
a hangsúlyosabb elemek.

Hagyományos historizáló kialakítás

Az erkélyalkalmazás a modern épületeken is
jellemző. Az erkély rendszerint nagyobb homlokzatfelületen megjelenő jelentős homlokzati elem,
így meghatározza a homlokzat fő struktúráját.
Az erkélyalkalmazás visszafogott, letisztult,
racionális. Az erkélykorlátok egyszerűbb, jellemzően vékony függőleges pálcás kialakításúak,
ez légiességet kölcsönöz az épületnek, melyet a
nagyobb, konzol nélküli kilógás fokoz.
Jellemző a mellvédfalas erkélyek sorolása, vagy
teljes összekötése is, az erkélyek így válnak a
homlokzatok vízszintesen tagoló elemeivé.
A kortárs építészet gyakran nyúl vissza a modern
formavilághoz, így az erkélykialakítás tekintetében
ezen épületeket a letisztult formavilág jellemzi.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a kortárs építészetben gyakran használt
építészeti elem, az üvegkorlát;
· a korlátok utólagos átalakítása, más
anyaggal való elfedése, eltakarása;
· az erkélyek lefedése.

Nem historizáló kialakítás

Jellemző színhasználat
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Útmutató, ajánlás
· Alapvető településkép védelmi követelmény az
épületek harmonikus látványának megőrzése,
ezért meglévő erkélyek felújításánál (újrafestés,
restaurálás) illeszkedni kell az épületen lévő
többi erkély, kialakítási módjához, anyag- és
színhasználatához.
· Az erkélykorlát, mellvéd áttört, légies felülete
éppúgy az épület fontos része, mint tömör részei,
ezért az áttört jelleg megőrzendő, utólagos
takarása nem kívánatos.
· A mellvédfalas erkélykialakítás túlzó alkalmazása a történeti közegtől idegen vízszintes
tagoltságot eredményezhet, ezért a vízszintes és
függőleges tagolás megfelelő arányát kell szem
előtt tartani.
· Az erkélyek tárolóként történő használata nem
csak gátolja annak értékes használatát, de el is
csúfítja a homlokzatot.

Részletes településképi követelmények
1. Épület közterület felé néző homlokzati
síkjából kiugró erkélyen építési és egyéb, a
településképet befolyásoló tevékenység a
meglévő homlokzatképzéséhez, ezen belül
kiemelten a homlokzattagoláshoz, homlokzati architektúrához, anyaghasználatához
és színezéséhez illeszkedő módon végezhető.
2. Az épület meglévő erkélykorlátjának,
mellvédjének fenntartása, felújítása,
átalakítása, cseréje az eredeti állapotnak
megfelelő kivitelben történhet.

3. Erkélyt átszínezni csak a teljes épületre
kiterjedő színezési tervben meghatározottak
szerint, a teljes homlokzatra kiterjedően
egységes kivitelben lehet.
4. Az erkély, loggia áttört felületei nem takarhatók el (ponyva, molinó, nádazás, belátást
gátló háló, stb.), a meglévő eltakarást meg
kell szüntetni.
5. Erkély nyitott tárolóként nem használható.
6. Meglévő zárt erkély nem szüntethető meg, a
fennálló homlokzati architektúra településképi látványát rontó módon nem építhető át.
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Ajánlás – jó példák

Balluszteres erkély

Fém korlátos erkély és zárterkély

Földszinten beépített nyitott udvar

Fém korlátos erkély

Balluszteres mezzaninerkély

Modern vonalvezetésű erkélyek

Díszes erkélykialakítás
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8.1. Homlokzatok
8.1.2. Üzlethelyiségek homlokzati kialakítása
8.1.2.1. Üzletportál kialakítása

Karakterelem
A nyüzsgő belvárost az üzletek, vendéglátóhelyek éltetik, melynek
szükséges velejárója az üzletportálok, kirakatok, cégérek megjelenése. A kiemelt történeti helyszín megkívánja az eleganciát, a
kiemelt nemzeti emlékhelyhez méltó megjelenést, így rendkívül
fontos az üzlethelyiségek megfelelő homlokzati kialakítása.
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Arculati jellemzők, formajegyek
A historizáló épületeknél az üzlethelyiségek
hagyományosan nagy boltíves nyílásokkal,
üzletportálokkal fordulnak az utca felé, de nem
ritka a mezzaninemeletes kialakítás, mikor a
homlokzaton egy szint hatását kelti a főemelet
feletti fél szint. Az üzletek portáljai, nyílászárói
épületenként azonos megjelenésűek. A nyílászárók
leghangsúlyosabb osztóeleme a boltív alatti
vízszintes sáv, mely hagyományosan az üzletjelzés
elhelyezési sávjaként szolgál. Az ajtók és kirakatok
alsó része sokszor tömör, fa, vagy fém kialakítású,
esetenként a pince szellőzőkiállása is itt kap helyet.
Az üzletportálok előtt jellemzően nem jelenik meg
biztonsági rács, esetenként fordul csak elő rejtett
tokos, sötét színű fém redőny.

Hagyományos historizáló kialakítás

Nem historizáló kialakítás

Az üzletportál kialakítása a historizáló épületeknél a nemes anyagválasztás mellett a tradicionális
színvilág használatával illeszkedik a történeti
városrész miliőjéhez, elegáns megjelenést biztosítanak a sötét szürke, barna, esetenként bordó,
drappos árnyalatok.
A modern üzletportálok jellemzően négyszög
alakúak, nagyobb, összefüggő felületekkel rendelkeznek. Az üzletportál esetenként a homlokzat
felső nyílásaitól eltérően több osztást összefogóan
kerül kialakításra. A jellemzően sötétszürke,
fekete színű fém profilú, nagy üvegfelületekkel
rendelkező nyílászárók nemes eleganciát sugallnak. Az üzletjelzések a portálok felső részén, vagy
osztósávjában kapnak helyet. A portálok igényes
megjelenését külső árnyékoló szerkezetek nem
rontják, a műszaki megoldás a portál részeként,
vagy nyílásán belül kerül kialakításra.
Nem jellemző a területen, így karakter idegen
· a fehér, vagy erős színű portálkialakítás,
· a külső biztonsági rácsok,
· az üzletjelzések túlzó jelenléte,
· az egyes üvegfelületek teljes
felületen történő fóliázása.

Jellemző színhasználat
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Útmutató, ajánlás
· Üzletportál átalakításánál, vagy cseréjénél az
eredeti kirakatportál tervek, vagy az eredeti
nyílások geometriai méreteit és kialakítási módot
kell figyelembe venni;
· Az üzletportálok profilmérete igazodjon a már
kialakult rendhez;
· Épületen belül azonos nyílásosztású portálszerkezet alkalmazandó, a korábbi osztástól eltérni
csak a teljes homlokzatot érintően lehet;
· Egy üzlethelyiséghez tartozó portálok egységes
kialakítással és együttesen cserélendők;
· A felületképzésénél a színeket az épület színezésével összhangban kell meghatározni, kerülendők a
fehér és rikító színek, helyette az épület stílusához
illeszkedő sötét árnyalatok továbbá, időjárásálló,
igényes fém, vagy faszerkezetek használandók;
· A nyíláson csak akkor nyúljon túl a portál
szerkezete, ha az adott utcában a kialakult
állapot azt indokolja;
· A kirakatok árnyékoló szerkezeteit a kirakatportálon belül, vagy lehetőség szerint a falsíkon
belül, rejtve kerüljön elhelyezésre.
Részletes településképi követelmények
1. Meglévő – nem eredeti és nem mintadarabként megjelölt - üzletportál átalakításánál,
vagy cseréjénél az eredeti homlokzati
architektúrával nem összeegyeztethető
kirakatportálokat az eredeti tervek, vagy az
eredeti nyílások geometriai méretei szerint
kell helyreállítani.
2. Az építési tevékenységgel érintett utólagosan átalakított, az eredeti homlokzati architektúrát nem követő üzletportál az épület
fennálló, eredeti földszinti nyílászáróinak
kialakításához illeszkedő módon tartható
fenn, végezhető rajta építési tevékenység.
3. Az üzletportálok cseréje, átalakítása,
átépítése során az épület vízszintes tagolásához igazodó földszinti átszínezés kizárólag
az épület teljes homlokzatszélességében
történhet.
4. Üzletportál felújítása során egy épületen belül csak azonos nyílásosztású,

anyag- és színhasználatú portálszerkezet
alkalmazható.
5. A mezzaninszintes épület üzletportálját úgy
kell kialakítani, hogy a félemeleti, vagy első
emeleti szint és a földszint a közterület felől
egy építményszint hatását mutassa.
6. Üzletportálon kívül és az üveg síkjától 1
méteren belül nem helyezhető el a portál
felületének 30 %-nál nagyobb képernyős
műsorszóró berendezés.
7. Üzletportálban vagy közterületről kirakatportálon keresztül látható módon nem
alakítható ki, nem helyezhető el az épület
településképi látványát negatívan befolyásoló vagy zavaró erős, villódzó, mozgó,
világító vagy műsorszóró berendezés.
8. Az üzletportálok biztonsági rácsainak elhelyezését és kialakításuk módját az üzletportállal
együtt kell megtervezni és megvalósítani.
Biztonsági rácsot az üzletportál üvegfelületén
és a bejárat belső síkján belül lehet felszerelni.
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9. Az üzletportálokat védő biztonsági berendezése kizárólag átlátható rácsszerkezetként
alakítható ki.
10. Az üzletportál árnyékoló szerkezete az
üzletportálon, vagy a homlokzati nyíláson

belül, rejtve helyezhető el, – új épület esetén
a kirakatokkal és a homlokzattal együtt, –
a meglévő homlokzatképzéséhez, ezen belül
kiemelten a homlokzattagoláshoz, homlokzati architektúrához, anyaghasználatához
és színezéséhez illeszkedő módon.

Ajánlás – jó példák

Elegáns designüzlet a Falk Miksa utcában

Fém-üveg portál részlete

Kortárs módon átalakított
historizáló üzletportál

Modern beforduló üzletportál

Étterem hagyományos
historizáló üzletportálja

Elegáns sötétszürke
üzletportál

Elegáns kirakatberendezés

Azonos kialakítású
üzletportálok
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8.1. Homlokzatok
8.1.2. Üzlethelyiségek homlokzati kialakítása
8.1.2.2. Üzletjelzések elhelyezése, kialakítása

Karakterelem
Az üzlethelyiségek legfontosabb eleme az üzlet nevének, az
árusított termékek jellegének jelzése. Az üzletjelzések kialakítási
módja végtelen, ugyanakkor az elhelyezés szabályozatlansága
településképileg zavaró kialakításokat eredményez. A Kiemelt
Nemzeti Emlékhely főként historizáló építészeti környezetében
kiemelten fontos az egyedi karakterhez illeszkedő, a helyhez méltó
üzletjelzések (üzlettáblák, üzletfeliratok, cégérek) kialakítása.
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Arculati jellemzők, formajegyek
Az üzletjelzések három fő típusa jellemzi a
területet, az üzlettáblák, üzletfeliratok és a falsíkra
merőleges cégérek.
A historizáló épületeknél az üzlettáblák fő
elhelyezési sávja az üzletportálon belül leginkább
a boltív alatti vízszintes osztásánál jelentkezik. A
kortárs és modern épületek esetében az üzlettáblák az üzletportál négyszögletes kialakításához
illeszkedve a falnyílás felső sávját kitöltve,
annak méretéhez igazodóan kapnak helyet. Az
üzlettáblák eleganciáját a visszafogott, letisztult,
jellemzően sötét alapon világos, vagy fém színű
betűk, vagy világos, drappos alapon sötét betűk
biztosítják.

Hagyományos historizáló kialakítás

Nem historizáló kialakítás

Ha az üzletportál nem kellő méretű, az üzlettáblák elhelyezésére, a homlokzat más külső részén
kerülnek elhelyezésre az üzletjelzések. Ilyenkor
sokszor a bejárat, vagy kirakatok fölött önálló
betűkből álló üzletfeliratok kapnak helyet. A
homlokzat síkjából csupán néhány centiméterre
kiálló üzletfeliratok finom eleganciát biztosítanak a környezetnek.
A figyelemfelhívás történeti típusa a homlokzatra
merőleges cégér. Hagyományosan formai kialakításukkal utalnak az adott hely funkciójára, de
sokszor négyzet, téglalap, vagy kör alakú táblán,
esetenként önálló betűkből kirakva kerül megjelenítésre a hely neve, rendeltetése. A Kossuth
tér környékén a visszafogott elegancia érvényesül
a cégéreknél is, jellemző a fehér és sötétszürke
árnyalatok használata. A cégér sokszor áttört
megjelenésű, kovácsoltvas, vagy egyéb fémötvözetként szobrászati elemként is értéket hordoz,
mely tovább emeli a hely kulturális hangsúlyát.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a rendezetlen elhelyezésű üzlettáblák,
· a homlokzati síkon lévő üzlettáblák,
· a túlzottan sok üzletjelzés,
· a rikító, élénk színű táblák, feliratok.

Jellemző színhasználat
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Útmutató, ajánlás
Üzlettáblák elhelyezése
· Az üzletjelzések rendszertelen, aránytalan megjelenése nagyfokú vizuális szennyezést okozhat,
így ezek kialakítása fokozott odafigyelést igényel;
· Alapvető elvárás, hogy az üzlettábla az üzletportálon belül kerüljön elhelyezésre;
· A bejárat nyílásának felső részén elhelyezett
léptékében nem túlzó üzlettábla diszkréten
nevesíti az üzletet, kialakítása itt ajánlott;
· A historizáló, boltíves üzletportáloknál az
üzlettábla elsődleges helye a vízszintes osztóléc
területén adódik, ezért az üzlettábla elhelyezésénél a nyílászáró osztását kell elsősorban
figyelembe venni;
· A boltívben lévő bevilágító üzlettáblával való
teljes letakarása a fényviszonyokat és a homlokzat egységes megjelenését is rontja, ezért nem
kívánatos;
· Az üzletportálokban elhelyezett üzlettáblák
egymással összhangban alakítandók ki;
· Több üzletportál közös üzlettáblával nem
köthető össze;
· Az üzletportál formájától eltérő alakú, vagy
ahhoz nem illeszkedő méretű üzlettábla elrontja
a homlokzat egységét;
· A különböző alakú táblák, eltérő betűtípusok,
vagy színek használata rontja az összképet, ezért
egy üzlethez tartozóan azonos kialakítású üzlettáblák, betűtípus, és színhasználat ajánlott, a
környező igényes megjelenésű üzlethelyiségek
figyelembevételével.
· Az üzletjelzésen megjelenő feliratok, cégfeliratok elsődlegesen magyar nyelven jelenjenek meg.
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Üzletjelzés az üzletportál üvegfelületén
· A manapság divatos, azonban településképi
szempontból disszonáns nagyméretű reklámmatricák ne jelenjenek meg az üzletportálok
üvegfelületein;
· Az üzletportál üvegfelületén megjelenő diszkrét
fehér, bézs, vagy szürke árnyalatú feliratok is
kellő tájékoztatásként tudnak szolgálni, míg a
rikító színek zavaróak, így kerülendők;
Üzletfelirat a homlokzati síkon
· A homlokzati síkból kissé kidomborodó,
egyszerű, önálló betűkből álló, nem hivalkodó
üzletfelirat, kiemeli, erősíti az üzlethelyiséghez
tartozó homlokzatszakasz szerves egységét,
egyúttal nem vonja el a figyelmet az épület egyéb
részleteiről;
· Ideális, ha az üzletfelirat a kapuzattól kissé
elhúzva, térben felette kerül kialakításra;
· Az üzletfeliratok helye, mérete a homlokzati
tagoláshoz, plasztikákhoz, díszekhez igazodjon;
· Nem szabad elfelejteni a „kevesebb több” elvét.
Az üzletfelirat ne uralja az üzlethelyiséghez
tartozó homlokzatszakaszt, áttört betűi ne
hassanak túlzó méretűnek;
· Az üzletfeliratok hátsó megvilágításánál a
kábelek rejtett módon alakítandók ki.
Üzlettábla a homlokzati síkon
· A homlokzati síkon üzlettábla csak a portál
diszkrét keretezéseként kizárólag a Balassi
Bálint utcában alakítható ki , ahol ez a megoldás
egyébként is jellemző, azzal, hogy a portál
keretezése az utcában lévő többi portál keretezésének kialakításához illeszkedjen;
· Önállóan elhelyezett üzlettábla a homlokzaton
nem alakítható ki, de vendéglátóegység, élelmiszerbolt, virágbolt állandóan frissülő kínálatára
vonatkozó többletinformáció közlésére fekete
felíró krétatábla kihelyezhető.
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Falsíkra merőleges cégérek
· Egy – méreteit, arányait és megjelenését
tekintve – jól megválasztott cégér az utca díszévé
is válhat. Ellenkező esetben torzítja az egyedi
karakterjegyek összhatását;
· Egyszerű, a homlokzat megjelenésével harmonizáló, szín- és anyaghasználatában az épület
arculatához illeszkedő cégér kialakítása javasolt;
· Az adott üzletre jellemző funkciót mutató cégér
legyen visszafogott, elegáns megjelenésű;
· A homlokzatra merőleges cégér kialakításának
megválasztásához érdemes az elmúlt évszázadok
hagyományos – fent is bemutatott – példái
között szemezgetni;
· Zavaros, településképileg hátrányos, amikor
egy üzletet több cégér is jelez, ezért egy üzlethez
homlokzatonként legfeljebb egy cégér tartozzon;
· Textil cégér - üzletzászló kulturális intézmények
és kereskedelmi szálláshelyek esetében létesíthető, de ekkor se konkuráljon a homlokzati
architektúrával, méretével igazodjon a kialakult
homlokzati rendhez;
· Textil cégérek esetében kerülendő a PVC, és
egyéb műanyag hatást keltő anyagok használata.

Részletes településképi követelmények
Üzletjelzések elhelyezésének közös településképi követelményei
1. Meglévő – nem eredeti és mintadarabként
megjelölt - üzletportál átalakításánál,
vagy cseréjénél az eredeti homlokzati
architektúrával nem összeegyeztethető
üzletportálokat az eredeti tervek, vagy az
eredeti nyílások geometriai méretei szerint
kell helyreállítani.

2. Üzletjelzés nem helyezhető el az emeleti
szintek homlokzati falán és az emeleti
nyílászárókon, erkélyeken, kivéve a mezzaninszint vagy az I. emeleti üzletportál e célra
kialakított felületein.
3. Az épületben működő rendeltetési egységekre vonatkozó üzletjelzések tájékoztatás
céljából egy szerkezeten, csoportosan,
összevontan helyezhetők el.
4. Az üzletjelzés szerkezetének és tájékoztató
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felületének az épület homlokzati kialakításához összképéhez illeszkednie kell.
5. Üzletjelzésként molinó, reklámháló nem
alkalmazható.
6. Nem létesíthető üzletjelzés rikító színhasználattal, világító táblaként, digitális
kijelzésű fényreklámként, változó futófénynyel, változó szöveg- vagy ábra animálással,
változó fény- vagy hangeffektekkel, fény- és
filmvetítésként.
7. Üzletjelzésen felirat, cégfelirat elsődlegesen
magyar nyelven jelenhet meg.
Üzletportálon kialakított üzletjelzés elhelyezése
8. Az üzletjelzés méretét az üzletportál befoglaló szerkezete határozza meg, nyílásonként
legfeljebb egy üzletjelzés helyezhető el a
portál felső részén.
9. Nem létesíthető üzletjelzés a nyílászáróra
ragasztottan, kivéve, ha a tájékoztató felület
önálló betűkből, grafikából áll.
Üzlethelyiség homlokzati falán kialakított
üzlettábla elhelyezése
10. Az üzletportál fölött kizárólag akkor
helyezhető el, tartható fenn üzlettábla, ha
az üzlethez tartozó egyik üzletportál kialakítása sem teszi lehetővé a portálon belül való
elhelyezést.
11. Az üzletportál fölött elhelyezett üzlettábla
szélessége a nyílások szélességi méreteihez
igazodóan kerülhet kialakításra, magassága
a vízszintes homlokzati tagozatokon nem
nyúlhat túl, és nem haladhatja meg a 0,5
métert.
12. Az üzlethelyiség főbejáratánál a homlokzaton elhelyezett, az üzletportált kapuzati
egységként körülvevő üzlettábla csak a
Balassi Bálint utcában és akkor helyezhető
el, ha az adott utcaszakaszon az egyébként
is jellemző. Az üzlet főbejáratát keretező, a
jellemző homlokzati síkból kiálló, kapuzati

egység oldalsó elmeinek szélességi mérete
nem haladhatja meg a felső elem magassági
méretét. A kapuzati egység oldalsó üzlettábla elemei az üzletre vonatkozó többletinformációt tartalmazhat. A kapuzati egység
létesítése esetén az üzlethelyiséghez tartozó
többi üzletportálon további üzletjelzés nem
létesíthető.
13. Több üzletet magába foglaló épületen
építészeti elemként önálló üzletjelző
sáv létesíthető vagy meglévő épületnél
kijelölhető az azonos magasságú üzlettáblák
számára, melytől az üzlettáblák elhelyezésénél eltérni nem lehet.
Homlokzati falon kialakított üzletfelirat
elhelyezése
14. Üzletfelirat önálló betűkből, szerelt vagy
ragasztott módon vagy önálló betűkből
állóan a homlokzatra festetten, az épület
egyes tagozataihoz, épülettartozékaihoz
illő magassággal akkor létesíthető, ha
betűméretei vagy grafikai elemei 60 cm-nél
kisebbek.
15. Az üzletfelirat kialakítása esetén a megvilágítást biztosító elektromos vezeték nem
vezethető a falon és a berendezésen kívül,
a homlokzat falán külső kábelcsatornában
utólagosan sem vezethető.
16. Világító betűk nem alkalmazhatók, de a
felirat külön megvilágítással rendelkezhet.
Falsíkra merőleges cégér kialakítása
17. A falsíkra merőleges cégér a földszinti
és kivételesen – a közúti űrszelvény
figyelembevételével – az első emeletszint
magasságában akkor helyezhető el, ha a
felső emeleti szintek és a szomszédos épületek rendeltetésszerű használatát, továbbá
a hangsúlyos épületszobrászati elemek
látványát nem zavarja.
18. Üzletenként legfeljebb 1 darab – saroküzlet
esetén homlokzatonként 1-1 darab – falsíkra
merőleges cégér helyezhető el, kivéve, ha
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több azonos méretű cégér elhelyezése az új
épület építészeti koncepcióját képezi,
19. A falsíkra merőleges kialakítású cégér
információhordozó felületének befoglaló
mérete 0,5 m2-nél, magassága 1,0 m-nél, a
homlokzati falsíktól számított kinyúlása
16 méternél keskenyebb közterület esetén
1,0 m-nél, 16 m-nél szélesebb közterület
esetében 1,5 m-nél, szerkezeti vastagsága 0,2
m-nél nem lehet nagyobb.
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20. Textilcégér kulturális intézmény és
kereskedelmi szálláshely esetében egyaránt
alkalmazható. A falsíkra merőleges kialakítású, textil anyagból készült üzletjelzés
esetén a falsíkra merőleges egyoldali felülete
1,0 m2-nél, a homlokzati falsíktól számított
kinyúlása 0,5 m-nél, nem lehet nagyobb, és e
célból PVC ponyva nem alkalmazható.

Ajánlás – jó példák

Falsíkra merőleges cégér és
felírótábla

Egységes kialakítású falsíkra
merőleges cégér és üzletportálban
elhelyezett üzlettábla

Diszkrét, elegáns matrica a kirakat
felső részén

Elegáns, belátást engedő matricák

Falsíkra merőleges cégér

Historizáló portál boltív alatti
osztósávjában egységesen
elhelyezett elegáns üzlettáblák
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Falsíkra merőleges cégér

Boltív alatti osztósávjában elhelyezett
üzlettábla

Diszkrét kirakatmatrica

Üzlettáblája a kávézó üzletportálján
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8.1. Homlokzatok
8.1.2. Üzlethelyiségek homlokzati kialakítása
8.1.2.3. Vendéglátóteraszok elhelyezése, kialakítása

Karakterelem
A vendéglátóteraszok fénykorukat élik, egyre több étterem,
presszó fordul az utca felé. A vendégtér közterületre való
kiterjesztése kétségtelenül magával hozza a bútorok, árnyékoló
szerkezetek, és egyéb berendezések megjelenését. A vendéglátóteraszok sajátságos térhasználata megköveteli az egyedi téralakítást
amennyiben a terasz működése mellett biztosítani kívánjuk az
érintett közterületek egyenlő esélyeket biztosító használatát és az
egyedi településképi adottságok fennmaradását.
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Arculati jellemzők, formajegyek
A vendéglátóteraszok hagyományosan az adott vendéglátóhelyhez tartozó portál, vagy homlokzatszakasz
előtti járdán helyezkednek el, biztosítva a háborítatlan
gyalogos átjárást. A kitelepülés két karakteresen eltérő
típusa különböztethető meg, a homlokzathoz kapcsolódó kitelepülés és a bútorozási sávban való elrendezés.
A kitelepülés módja alapvetően meghatározza a terasz
térhasználatát, elrendezését, kialakítását, berendezését.
Homlokzathoz kapcsolódó kialakítás

A homlokzathoz kapcsolódó kialakítás esetén általában
homlokzati síkra szerelt árnyékoló szerkezet biztosítja
a nap és csapadék elleni védelmet. Az árnyékoló szerkezetek a terasz széléig nyúlnak ki, így nem zavarják a
gyalogos közlekedést, ugyanakkor vizuálisan határolják
a teret. Amennyiben az üzletportál, vagy homlokzat
kialakítása nem alkalmas homlokzati árnyékoló elhelyezésére, vagy az eltakarná a kiemelkedő épületdíszeket,
úgy önálló, jellemzően négyzetes, vagy téglalap alaprajzú napvédők kapnak helyet. Önállóan kihelyezett,
vagy épített határoló szerkezetek a teraszok körül
nincsenek, a kitelepülés többnyire az épület homlokzati
ki- és beugrásaihoz, és a térburkolat kiosztásához
igazodnak a gyalogos felületek, kapubejárók, kirakatok
szabadon hagyásával.
Az elhelyezés másik típusa, amikor a homlokzat előtti
szélesebb sáv a gyalogos közlekedést szolgálja, míg a
terasz a járda külső részén kap helyet. Ha a növényzet
és a különböző berendezési tárgyak lehetővé teszik, a
terasz a berendezési sáv területébe is benyúlik és a biztonsági sávig tart. Az árnyékoló szerkezetek többnyire
több asztal árnyékolását együttesen biztosító nagyobb
téglalap alaprajzúak, vagy asztalonként elhelyezett
nagyobb, négyzet alakúak.

Bútorozási sávban való kialakítás

Jellemző színhasználat

A teraszok bútorzata, és az árnyékolók letisztult formavilággal rendelkeznek. Az árnyékolók egységesen fehér,
törtfehér, vagy drappos alapszínükkel, az oldalélükön
elhelyezett diszkrét üzletfelirataikkal nemes eleganciát
sugároznak.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a körülhatárolt, dobogóra, podesztre állított terasz,
· az oldalfallal, fóliával, vagy egyéb téliesítést
szolgáló anyaggal való körülhatárolás,
· a fröccsöntött műanyag székek és asztalok alkalmazása,
· az asztalonként elhelyezett kisméretű,
és színes napernyő, reklámernyő.
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Útmutató, ajánlás
· A vendéglátóterasz elhelyezését a közterület
kialakítása, az épülethomlokzat szélessége és
kialakítási módja, a kijelölt bútorozási sáv,
és a gyalogos felületek mérete alapján kell
meghatározni;
· A teraszok elhelyezésénél különös figyelmet kell
fordítani a fennmaradó gyalogos felületekre,
és azok rendeltetésszerű használatának
biztosítására;
· A kitelepülés ne haladja meg a homlokzat szélességének méretét, ne korlátozza a kapubejárók és
az egyes rendeltetési egységek kirakatportáljainak és bejáratainak zavartalan működését;
· A teraszok kialakításánál, a térlehatárolás
kijelölésénél a homlokzati architektúra mellett
a díszburkolatok kiosztását is figyelembe kell
venni;
· Térelhatároló szerkezet, dobogó nem létesíthető,
de bútorozási sávban történő elhelyezés esetén
egybefogott ülőfelületek a forgalmi sáv irányába
kialakíthatók és háttámlájukkal összefüggő
elhatárolást képezhetnek;
· A homlokzat előtti elhelyezési sávban történő
telepítés esetén az árnyékoló ernyők kialakításánál a homlokzatra szerelt változat preferált,
amennyiben az a vendéglátóegység portál
kialakításához megfelelően illeszthető műszaki
és településképi szempontból egyaránt;
· Az árnyékolók ernyőszerkezetének alsó magassága ne zavarja gyalogosok közlekedését, kinyúlása ne haladja meg a vendégtérhez elégségesen
szükséges mértéket;
· A napvédő ernyők megválasztásánál a feltekerhető (könyökkaros) szerkezetű árnyékolók
alkalmazása ajánlott;
· Egy vendéglátóhelyhez tartozóan egységes
szerkezetű, kialakítású és anyaghasználatú
berendezések helyezendők el;
· Az árnyékoló-szerkezet vászonfelületének
színválasztásánál a fehér, törtfehér, bézs színek
használata ajánlott, mely jól kombinálható
az árnyékoló kifutó függő szélén lévő sötét
feliratokkal; Rikító, az épület homlokzatának
anyag- és színhasználatához nem illeszkedő
anyagok és színek nem alkalmazhatók.
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Berendezési tárgyak
· A vendéglátóteraszok kitelepülésekor a
berendezési tárgyak megválasztása során a
fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítése mellett különös figyelmet kell fordítani
az elegáns városképi látvány megőrzésére és
megteremtésére;
· A teraszokon elhelyezett berendezési tárgyak
(pl. asztalok, székek) könnyed, burkolathoz
nem rögzített, áttört megjelenésűek, egyszerű
formavilágúak, környezetükhöz illeszkedő,
természetes vagy természetes hatású anyagból
készült, korszerűek és időtállóak legyenek;
· A berendezési tárgyak megválasztásánál fontos
szempont, hogy mozgatásukkal ne károsítsák a
térburkolatot;
· A teraszok arculatának kialakításánál elsődlegesen a „bicolor” irány követendő, mely esetében
két szín dominál. A színek választásánál a
fekete, a fehér, a barna és a natúr színt részesítsük előnyben;
· A színválasztás ne konkuráljon a környező
épületek homlokzatainak és a köztárgyak
színhasználatával;
· A teraszok ponyvával, műanyag, vagy egyéb
téliesítést szolgáló térelhatároló szerkezettel
való elhatárolása különösen sérti a történeti
környezet településképi megjelenését, ezért a
teraszok ilyen módon történő körülhatárolása
még ideiglenesen sem lehetséges.
· A vendéglátóteraszok téliesítésére igényes
kialakítású fém-üveg szerkezet ajánlott.

Részletes településképi követelmények
1. Vendéglátóteraszhoz épített teraszpadló
nem helyezhető el.
2. Városi téren, járdán vendéglátóterasz, mobil
árusítóhely csak akkor létesíthető, ha az
a biztonságos gyalogos közlekedést nem
akadályozza. A fennmaradó szabad gyalogos
járófelület szélessége nem lehet kisebb, mint
a járófelület fele, de
a) homlokzat előtti elhelyezési sávban történő terasz elhelyezés esetén minimum
1,5 méter, műtárgy akadályozása esetén

legfeljebb 1,0 méter hosszon minimum
1,5 méter,
b) bútorozási sávban történő terasz elhelyezés esetén minimum 2,0 méter.
3. Az utca mértani középtengelyétől mért 2-2
m-es sávba a vendéglátóterasz és annak üzleti
ernyőszerkezete nem nyúlhat be.
4. A vendéglátóterasz homlokzattal
párhuzamos mérete nem haladhatja
meg az épület homlokzati szélességének
méretét, figyelembe véve a kapubejárat
és az egyéb rendeltetési egységek
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kirakatportáljainak és bejáratainak zavartalan megközelíthetőségét.
5. A díszburkolattal kialakított közterületen
a burkolat rajzolatát a vendéglátóterasz
méretének megállapításakor és a vendéglátóterasz kialakításakor figyelembe kell venni.
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13. A vendéglátóterasz, kitelepülés nem károsíthatja a zöldfelületet és a fasorok egyedeit,
nem korlátozhatja a zöldfelület használatát.
14. A vendéglátóteraszhoz kapcsolódó árnyékoló
szerkezet közterületen álló, vagy homlokzatra
szerelt lehet.

6. A vendéglátóterasz kialakítása a településképi szempontból jelentős elem látványát
nem sértheti.

15. Használaton kívüli vagy megrongálódott,
elhasználódott árnyékoló szerkezet a közterületről vagy a homlokzatról elbontandó.

7. Szomszédos vagy más épület illetve portál
elé vendéglátóterasz, teraszrészlet akkor
telepíthető, ha a szomszédos épület földszinti rendeltetési egységeinek megközelítése
és az ott kialakult rendeltetések fennálló
használata zavartalanul biztosított marad,
és a szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy
tulajdonközössége ehhez tulajdonosi hozzájárulását adta.

16. Közterületen telepített árnyékoló
szerkezet egy eleme sem akadályozhatja
vagy veszélyeztetheti az akadálymentes
gyalogosközlekedést.

8. Alagsorban, földszinten vagy magasföldszinten lévő lakás, irodahelyiség vagy egyéb
intézményi funkciójú ingatlan elé vendéglátóterasz csak akkor telepíthető, ha annak
tulajdonosa hozzájárulását adta.
9. A vendéglátóterasz nem foglalhatja el a
közterületen lévő fa, faverem helyét, továbbá
közmű- és hírközlés alépítmény szerelőaknája
fölé nem helyezhető.
10. Utcatorkolatba vendéglátóterasz, árnyékoló
szerkezet nem nyúlhat, illetve ott nem
létesíthető akkor sem, ha ott már egyéb
köztárgy van.
11. Az Útmutatóban, Ajánlásban rögzítettek
szerint vendéglátóterasz épülethomlokzathoz kapcsolódóan, bútorozási sávban
és épülethomlokzathoz kapcsolódóan
helyezhető el. A vendéglátóterasz telepítése
érintheti a berendezési sávot, oda benyúlhat.
12. A vendéglátóteraszok kialakítása nem lehet
területkijelölés jellegű, korláttal, szőnyeggel,
felfestéssel történő elrekesztés, területi
lehatárolás, térhasználat a dézsás növénykiültetésen kívül nem alkalmazható.

17. Árnyékoló szerkezet szín és anyaghasználatának illeszkednie kell a látvánnyal érintett
homlokzatok anyag és színhasználatához. Az
árnyékoló szerkezet vászonponyvájának fő
színe a homlokzat színezésével harmonizáló
kivitelben fehér, tört fehér, vagy bézs színben
megengedett. Rikító, az épület homlokzatának anyag- és színhasználatához nem illeszkedő anyagok és színek nem alkalmazhatók.
18. A vendéglátóteraszhoz kapcsolódó árnyékoló
szerkezeten csak a vendéglátó vállalkozás
neve és logója helyezhető el, amely kizárólag
a vászonponyva függőleges felületén
megengedett.
19. A vendéglátóterasz kitelepüléseknél nem
használható reklámmal ellátott berendezési
tárgy.
20. A vendéglátóterasz berendezési tárgyai
könnyed, burkolathoz nem rögzített, áttört
megjelenésűek, egyszerű formavilágúak,
környezetükbe illeszkedőek, természetes
vagy természetes hatású anyagból készült,
korszerű és időtállóak lehetnek.
21. A vendéglátóterasz téliesítését szolgáló
szerkezet csak fém-üveg kialakítású lehet.
22. A vendéglátóterasz, kitelepülés, mobil
árusítóhely a környezetet káros kibocsátásokkal nem szennyezhet, gépészeti berendezése,
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vezetéke takartan, balesetveszélyt nem
okozva alakítható ki.
23. Vendéglátóteraszon szervizasztal és
pénztárgép abban az esetben helyezhető el
esztétikusan és takart kivitelben, ha a terasz
felszolgáló területként is üzemel, és az adott
terasz vendégeit szolgálja ki.
24. Közterületen fagylaltpult csak vendéglátó
egységhez kapcsolódóan, környezetébe

illeszkedő módon helyezhető el, a fagylaltpult márkajelzést nem tartalmazhat.
25. Étlaptartó kizárólag a vendéglátóteraszon
belül helyezhető el, vendéglátó egységenként
legfeljebb egy darab .
26. Színes, káprázást okozó, villogó fény a
vendéglátóteraszhoz és egyéb kitelepüléshez
kapcsolódóan nem alkalmazható.

Ajánlás – jó példák

Vendéglátóterasz gazdag
dézsás növénykiültetéssel

Elegáns vendéglátó terasz
homlokzat előtti elhelyezési
sávban

Árnyékoló szerkezet

Könnyed fa székek és
asztalok a kávézó előtt

Elegáns felírótábla

Vendéglátó teraszok sora

Homlokzati és berendezési
sávban elhelyezett terasz

Elegáns árnyékoló
növénykiültetéssel
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8.1. Homlokzatok
8.1.3. Homlokzati felületek
8.1.3.1. Homlokzati tagolás kialakítása

Karakterelem
Az épület arca, az épület utcára néző, nyílásokkal áttört és
építészetileg gazdagon vagy éppen mértékletesen képzett falának
geometrikus rajzával ábrázolható homlokzata. Az arc a lélek tükre,
a homlokzat az épület tükre, amelyet a homlokzati kialakítás, ezen
belül elsődlegesen annak tagolási rendszere határoz meg. A tagolások a homlokzatok vízszintes, vagy függőleges, általában plasztikus
jellegű felbontásai, osztásai. A homlokzat további tagolását szolgálják a tagozatok, melyek a homlokzat egyes részeinek keletkezését
és szervülési rendjét hivatottak kifejezni.
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Arculati jellemzők, formajegyek

Hagyományos historizáló kialakítás

A historizáló épületeknél az erős vízszintes tagozatok,
párkányok jelenléte jellemző. A meghatározó vízszintes
párkánytagozatok többnyire az első és második emeleti
szinteket fogják közre, meghatározó egységet képezve
a homlokzaton. A földszint többnyire elkülönül, de
egyes esetekben pont, hogy az első emeleti szinttel képez
egységet a tagozatok, és az eltérő anyaghasználat által.
A lábazat általánosan eltér az épület többi részétől,
megerősítve az épület legalsó részét. A párkányok,
fő vízszintes tagozások többnyire a szomszéd épület
tagozásához illeszkednek, nem minden esetben alkotnak
szabályosan egységes rendszert, de az egyediség soha
nem a harmonikus illeszkedés rovására történik.
A vízszintes tagoláshoz képest alárendeltebb szerep
jut az épületek függőleges osztásának, mely többnyire
az épület fő tömegének megmozgatásával érvényesül
rizalitkiugrások, zárterkélyek, vagy épp beugrások,
nyitott udvarok formájában. A függőleges tagolások
általában szimmetrikus elrendezésű tömegekké tagolják
az épületet. A homlokzati tagozások díszes formavilággal rendelkeznek, az épület homlokzatarchitektúrájának
fő elemét képezik.
Míg a historikus épületeknél a vízszintes tagolás az
uralkodó, úgy a modern épületek homlokzatkialakítását
többnyire a nagyobb, egyszerű, letisztult formák
jellemzik, a függőleges tagolás a hangsúlyos. A vízszintes
és függőleges tagolásra a nyílászárók racionális elrendezése, azok egyszerű, főként téglalap formájú kialakítása
jelentősen rájátszik. Az erkélyek sora és az esetenként
összefogott erkélysávok a homlokzati síkból kinyúló
elegáns, könnyed vízszintes tagolásként jelentkeznek.

Nem historizáló kialakítás

Jellemző színhasználat

A szomszédos épületek fő vízszintes tagozati elemeikkel a legtöbb esetben részben, vagy teljes egészében
illeszkednek egymáshoz. Jellemző a legalsó homlokzati
egységek övpárkányának (osztópárkányának,
választópárkányának), valamint a legfelső szint koronázó-párkányának (főpárkányának) azonos magassága.
Az épületegyüttesek esetén az egyes szintek és vízszintes
tagozatok azonos magasságúak, kialakításúak. Az egyes
tagozatok jellemzően színükkel és anyaghasználatukkal
is eltérnek az épület domináns színhasználatától.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a fő vízszintes és függőleges tagolásoktól eltérő formák,
· az elaprózott tagolások,
· a ferde, vagy íves vonalvezetés –
az attika lezárások kivételével.
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Útmutató, ajánlás
· Fennálló eredeti állapot szerinti homlokzattagolást, nyílászáró rendszert fenn kell tartani;
· A vízszintes tagozások megőrzendők, a homlokzat felújításánál helyreállítandók;
· A vízszintesen összetartozó szinteken egységes
anyaghasználat alkalmazandó;A legalsó homlokzati tagolás csak egyszerre újítható fel (földszint,
vagy mezzaninként kialakított tagolás)
· Az eredetileg nem tagolt elemeket eltérő
színhasználattal kialakítani nem szabad; A
tagolások túlzó hangsúlyozása megtörheti az
épület egységét, ezért az eredeti kontraszthatás
megőrzésére kell törekedni;
· Épületegyüttesek esetében a tagozás megváltoztatása csak együttesen, vagy egymás figyelembevételével történjen;
· Új épület létesítése esetén a főpárkány magassága legalább az egyik oldalon szomszédos
épülethez kell, hogy illeszkedjen.

Részletes településképi követelmények
A részletes településképi követelmények
a közterületről látható
homlokzatokra érvényesek.
1. Fennálló eredeti állapot szerinti homlokzattagolás, nyílászáró rendszer, - a földszinti
üzletportál létesítése kivételével - nem
változtatható meg.
2. A mezzaninszintes épület üzletportálját úgy
kell kialakítani, hogy a félemeleti, vagy első
emeleti szint és a földszint a közterület felől
egy építményszint hatását mutassa.

3. Az épület homlokzatát érintő átalakításnál
vagy az épület teljes körű vagy részleges
felújításánál az eredeti homlokzattagolást
meg kell tartani, illetve teljes homlokzatot
érintő beavatkozásnál azt, az eredeti tervek
szerint rekonstruálni.
4. Fennálló, az eredetitől eltérő és mintadarabnak nem minősülő homlokzati elem
kizárólag eredeti vagy mintadarabként
megjelölt homlokzati elemre cserélhető
a KNEKr-ben meghatározott feltételek
szerint, de a nyílászáró eredeti aránya és
osztása nem változtatható meg.
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5. Az eredeti homlokzati elem műszaki állapota a fenntartást és a megújítást nem teszi
lehetővé, vagy az aránytalan anyagi terhet
jelent, az eredeti homlokzati elem alakhű
felmérése nyomán az eredeti anyagából
újragyártott homlokzati elemmel pótolható.
6. Építészeti együttes részét képező épület
homlokzatát érintő bármely építési tevékenység, egyéb beavatkozás során fenn kell
tartani az építészeti együttes egységes külső
homlokzatképzését, ezen belül kiemelten a
homlokzattagolást, a homlokzati architektúrát, a nyílászárók kiosztásának rendszerét.

7. Új épület homlokzatának tagolásával
illeszkedni kell, elsődlegesen a szomszédos
épületek, másodlagosan az utcavonalban
kialakult épületek jellemző vízszintes és
függőleges homlokzattagolásához, így
kiemelten a földszinti és emeleti szintek
vízszintes tagozati rendszeréhez, a nyíláskiosztás rendszeréhez, és a párkánymagassághoz. Az illeszkedés során az új épület
párkánymagassága nem haladhatja meg a
szomszédosan határos és magasabb épület
csatlakozó párkánymagasságát.

Ajánlás – jó példák

Oszlopok segítségével kialakított
függőleges szekciók

A következetes tagolás eredménye a
harmonikus homlokzatkép és az elegancia

Diszkrét elegáns tagolás

Csatlakozó párkányok
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8.1. Homlokzatok
8.1.3. Homlokzati felületek
8.1.3.2. Homlokzatdíszek, épületplasztikák kialakítása

Karakterelem
Míg mai építészetünkre kevésbé jellemző a díszítmények használata, addig a historizáló építészet egyik legfontosabb hozománya
a homlokzati ornamentika. A díszítőművészet által létrehívott
különlegesen egyedi városképi megjelenés mellett a díszítőelemek
az egyes épületek rendeltetésbeli fontosságát vagy éppen az ünnepélyességet jelzik.
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Arculati jellemzők, formajegyek
A díszítő szobrászat jellemzően asszociatív
jelentéstartalmat közvetít. Ide tartozik a stukkó, a
díszítőfestés, esztergálás és a vasművesség is. Fontos
a kompozíciókon belül a részek összhangja. A díszítés
az éppen érvényes stílus szemléletéből, szerkezeteinek elemeiből, az általánosan használt díszítőmotívumokból alakul. A díszítmények sokszor lehetnek
elvontak, vagy természetutánzóak, síkszerűek, vagy
plasztikusak.
A díszítőelemek egyes helyeken önállóan fordulnak
elő, míg másutt sorolt formában, kötött rendben a
homlokzati architektúrától, az anyaghasználattól
és az egyéb tényezőktől függően. Az épületdíszek
gyakori elemei a növényornamentikák, melyek mind a
kapuzatok, ablakok körül, mind a közbenső díszítőelemeknél megjelennek.
A koronapárkányok általánosan gazdagon díszítettek, finoman tagoltak.
Az épületek homlokzatán fellelhető legattraktívabb
díszítmények, épületszobrászati elemek a figurális
oszlopfők, vagy alakos fejezetek, melyek általában
nem csupán ornamentális, hanem tartalmi jelentőségű, vagy akár szimbolikus értelműek is lehetnek.
Az erkélyek, függőfolyosók látszó alsó felülete esetenként geometrikus formákkal, konzoljaik jellemzően
növényornamentikával díszítettek.
Hagyományos historizáló kialakítás

Nem historizáló kialakítás

Jellemző színhasználat

A homlokzatdíszek, ablakkeretek, párkányok
rendszerint tömbkövekből készültek, de gyakran
lehet találkozni terrakotta és kerámia elemekkel
is, vagy különböző őrlemények gipsz keverékével is.
A domborművek (reliefek) anyaga jellemzően kő,
felületük plasztikus.
A modern és kortárs építészet a díszítményeket
visszafogott – elvont formában, vagy egyáltalán nem
alkalmazza. A szecesszió a történeti formák továbbéltetése helyett új formákat hozott be az építészetbe.
A progresszív irányzatok a korábbiaktól eltérően
sokszor aszimmetrikus formákat, elemeket alkalmaztak, a díszítmények is stilizált emberi, állati, növényi
formában jelennek meg.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a díszítetlen, egyhangú, homogén, síkbeli
váltásokat nélkülöző homlokzatok,
· a stílusidegen díszítések,
· a falfestmények.
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Útmutató, ajánlás
· Az épületek meglévő ornamentikái
megtartandók.
· Építési tevékenység során törekedni kell a
díszítőelemek fenntartására, az eredeti állapot
szerinti rekonstrukcióra.
· A fennálló ornamentikai elemeit színezéssel,
nem eredeti anyaghasználattal történő felújítással ne roncsoljuk.
· A fennálló ornamentika elemeinek látványát
nem eredeti állapot szerinti kiegészítéssel,
átalakítással, más homlokzati elemmel vagy
berendezéssel ne torzítsuk.
· A fennálló ornamentika elemeinek látványát
takarással, rosszul beállított fények alkalmazásával ne károsítsuk.
· Új épület ornamentika kialakítása illeszkedjen
a kiemelt településképvédelmi környezet
országosan egyedi történelmi és műemléki
megjelenéséhez, történelmileg hiteles egységes
arculatához.

Részletes településképi követelmények
A részletes településképi követelmények
a közterületről látható homlokzati
elemekre, díszítőelemekre érvényesek.
1. Fennálló eredeti állapot szerinti homlokzati
díszítőelem, díszítőrendszer, részletképzés,
- a KNEKr.-ben meghatározott kivételek
figyelembevételével - nem változtatható meg.
2. Fennálló építészeti részletek, díszítőrendszer megjelenését, látványát sértő, vagy az
eredeti díszítőrendszer rekonstrukcióját
ellehetetlenítő építési tevékenység nem

végezhető, műszaki berendezés, egyéb
berendezés, szerelvény nem tartható fenn,
nem helyezhető el.
3. Új ornamentikának, minden új díszítőelemnek fennálló és új épületen egyaránt illeszkednie kell a kiemelt nemzeti emlékhely
történelmi és műemléki megjelenéséhez,
történelmileg hiteles egységes arculatához,
az épületdíszítő elemek nem sérthetik a
kiemelt nemzeti emlékhely méltóságát, és a
településkép – védelmi környezet egységes,
történelmileg hiteles arculatát.
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Ajánlás – jó példák

Díszes kapuzat

Női alakok fogják közre az erkélyt

Figurális homlokzatdísz

Díszkapu fölötti gazdag díszítés

Részletesen kidolgozott ornamentika

Figurális erkélykonzol
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8.1. Homlokzatok
8.1.3. Homlokzati felületek
8.1.3.3. Homlokzati falfelületek színezése, anyaghasználata

Karakterelem
Egy város arculatát, hangulatát alapvetően határozzák meg az
épületek színei, burkolatai. A komor, beszürkült épületek közül
mára számos homlokzata felújításra került, míg sok továbbra is
a megújulásra vár. Miközben a homlokzatok felújítása elsőrendű
cél, egy nem végiggondolt jó szándékú felújítás akár véglegesen el is
tűntetheti az értékes épületdíszeket, mely a településkép jelentős
csorbulásához vezethet. A homlokzatok felújítása ezért megfelelően előkészített, szakszerű tervezést igényel.
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Arculati jellemzők, formajegyek
A historizáló épületek homlokzatain általánosan
több szín, architektúra és anyaghasználat érvényesül.
A földszint, vagy az alsó két szint általában karakteresen elválik a felső szintek homlokzatkialakításától.
Az alsó szintek architektúráját sokszor faragott
téglány kőtömbök, vagy azt imitáló kőtömböket vagy
vízszintes sávokat kirajzoló kváderezések adják, mely
monumentális megjelenést kölcsönöz az épületeknek. Az így kialakuló vízszintes tagozás osztásköze
jellemzően 35-65 cm között változik, de esetenként
ennél nagyobb is lehet. A nyílászárók körül a vízszintes sávok szögtöréssel sokszor sugarasan ráfordulnak
a boltívekre, de sokszor teljes egészében lekövetik a
nyílászáró formáját. A zárókő a legtöbbször kiemelkedik, faragványként színében eltér, vagy figurális
épületdíszként jelenik meg.
A felsőbb szinteken a plasztikusság visszafogottabb,
nagyobb egybefüggő, többnyire vakolt felületek
jellemzik a homlokzatok ezen részeit, melyeket az
ablakkeretezések, erkélyek, osztópárkányok, és egyéb
díszítőelemek tesznek mozgalmassá.
Az alsó és felső szintek megosztása jellemzően a
színezésben, esetenként a domináns anyaghasználatban is megmutatkozik. A felső szinteken szinte
minden esetben vakolt felületek jelentkeznek. Az
épületek alsó szintjeinek domináns színhasználata
általában csak árnyalatában tér csak el a felső szintek
színétől, a teljesen eltérő színhasználat – néhány
példától eltekintve – többnyire csak a külön felújított
homlokzatok esetében fordul elő.
A homlokzatok domináns színe a tört-fehér, törtsárga, világossárga különböző világos árnyalatai (pl.
gyapjú-fehér, vajszín, faggyú-sárga, chamois stb.), de
találkozni a barna, szürke színek világosabb árnyalataival is. A domináns homlokzatszínek gyakorta a
főszín más árnyalatával, vagy esetenként vörös, zöld,
szürke színekkel egészülnek ki.
Hagyományos historizáló
kialakítás

Jellemző színhasználat

Nem historizáló kialakítás

A modern és kortárs épületeknél a homlokzat
plasztikussága kevésbé jellemző, a színezés is visszafogottabb váltásokkal valósul meg, a kőburkolatok
alkalmazása gyakoribb.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a sötét árnyalatokba hajló főszínek,
· a főszínnel nagy kontrasztban álló kiegészítő színek,
· a homlokzaton megjelenő színek sokasága,
· a kő, vagy vakolattól eltérő burkolatok, nagy üvegfelületek
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Útmutató, ajánlás
Homlokzatok anyag és színhasználata
· Fennálló eredeti homlokzatburkolati anyag nem
cserélhető le, az eredeti anyagot a műszakilag
lehetséges legnagyobb arányban tartsuk meg,
amennyiben erre nincs mód, úgy az adott anyag
azonos tulajdonságú és megjelenésű anyaggal
pótolható.
· Kő vagy műkő homlokzatburkolati anyag nem
festhető le, és nem vonható be színezett, vagy a
felületet más módon eltakaró, vagy a felületképzést megváltoztató anyaggal.
· Kőporos vakolati rendszert ne újítsunk fel, és ne
kívánjuk hosszú távon fenntartani.
· Fennálló vakolt homlokzati anyagú épülethomlokzat és tűzfal részleges színezésére nincs mód,
kivéve, ha az adott homlokzatrész erősen megrongálódott, szerelési munkával vagy üzletportált
építési munkáival érintett, életveszély elhárítása
történik, vagy graffiti eltávolítás szükséges.
· Fennálló vakolt homlokzat – a fentiek kivételével- kizárólag teljes felületét érintően színezhető
át. Az egységes színezés során az épület eredeti
színét, színezési rendszerét alkalmazhatjuk. A
szín megválasztása során az épülethez közvetlenül kapcsolódó épületek fennálló színezésére is
figyelemmel kell lennünk.
· Teljes homlokzatfelületet érintő eredeti állapot
rekonstrukciója építéstörténeti dokumentáció
alapján végezhető.
· Fennálló épület homlokzatának színezése
színterv alapján végezhető, amelyben restaurátori szakvéleményben megállapított eredeti
vagy ahhoz közel álló szín, vagy a KNEB hozzájárulásával ettől eltérő szín, de minkét esetben
a szomszédos épületekhez illeszkedő színezés
alkalmazható.
· Új épület színezése is színterv alapján végezhető,
de ebben az esetben is figyelembe kell venni a
szomszédos épületek színezését.
· Új épület homlokzatán kőburkolat alkalmazását a lábazatra, a díszítőelemekhez és legfeljebb
a homlokzatfelület 30%-ára korlátozzuk.
· Új épület homlokzatának kialakítása során
kerüljük el a fényezett műkő, fémburkolat,
függönyfalas kialakítást.
· Új épület anyaghasználatában ne domináljanak
az üvegfelületek.
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Lábazat anyaghasználata
· Fennálló eredeti lábazat nem bontható el, az
eredeti állapottól viszont el lehet térni, ha a
vakolt lábazatot az eredetivel azonos kő vagy
műkő lábazatra cserélik.
Részletes településképi követelmények
A részletes településképi követelmények
a közterületről látható homlokzati
nyílászárókra érvényesek.
1. A fennálló épülethomlokzatok anyag- és
színhasználata tekintetében a KNEKr. 11.
§ - ában településképi követelményeket állapít meg, ezen követelményeket a részletes
településképi követelményekkel együtt kell
alkalmazni, az Útmutatóban megfogalmazott Ajánlások együttes figyelembevételével.
2. Homlokzat-átalakítással, homlokzatfestéssel járó felújítás esetén a munkák idejére a
tulajdonosok, bérlők valamennyi táblát és
szerelvényt kötelesek az épület homlokzatairól eltávolítani, vagy azok eltávolítását
tűrni.
3. Az üzletportálok cseréje, átalakítása,
átépítése során az épület vízszintes tagolásához igazodó földszinti átszínezés kizárólag
az épület teljes homlokzatszélességében
történhet.
4. A mezzaninszintes épület üzletportálját úgy
kell kialakítani, hogy a félemeleti, vagy első
emeleti szint és a földszint a közterület felől
egy építményszint hatását mutassa.
5. A közterületről látható és akadály nélkül
megközelíthető illetve elérhető homlokzaton

a falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonatot (anti-graffiti bevonat) kell
alkalmazni a földszint feletti első vízszintes
épülettagozatig, de minimum 3,0 méter
járdaszint fölötti magasságig, meglévő épület
teljeskörű vagy a földszintet érintő felújítása,
átszínezés illetve új épület építése esetén.
6. Az épület homlokzatát módosító energetikai szigetelés nem alkalmazható, utólagos
hőszigetelése a homlokzati architektúra
megváltoztatása nélkül valósítható meg.
7. Az utcai homlokzat vagy a teljes épület
felújítása során a közterületről látszó
tűzfalszakaszok felújítását is el kell végezni.
8. Reklám- és hirdetési célú falfestmények
nem létesíthetők az épületek homlokzatain,
illetve a tűzfalakon.
9. Új épületen kőburkolat az épülethomlokzatok lábazati részén, díszítőelemekhez
és legfeljebb a homlokzatfelület 30%-án
alkalmazható.
10. Új épületen fényezett műkő, fémburkolat,
függönyfalas homlokzatkialakítás nem
alkalmazható.
11. Új épület anyaghasználatában nem dominálhat az üvegfelület.
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Ajánlás – jó példák

Sárgatéglából rakott ablakkeret

Különböző mintázatok tagolják az
egységes színű homlokzatot

Téglaburkolatú homlokzat

Árnyalatában eltérő homlokzatdísz

Frissen felújított homlokzat

Rekonstruált homlokzat

Anyaghasználatában eltérő,
bádogozással védett
homlokzatdíszek

Kőpormentes vakolattal őrzik az
épületornamentika részletességét

Ablak keretezés

Kőből faragott sarokdísz
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Igazságügyi Minisztérium felújított homlokzata

Vécsey utca homlokzatai

Acél cégtábla a természetes mészkő
homlokzaton

Mészkő burkolat

Változatos szín- és anyaghasználat
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8.2. Tetők
8.2.1. Magastetők tömegalakítása

Karakterelem
A belváros kiépülésekor a tetők nagy része díszes felépítményként
koronázta az épületeket. Az attraktív tetőzetekben a II. világháború
pusztítása számos sebet ejtett, melyek közül máig csak néhány
került teljes körűen helyreállításra, hisz a háború utáni korszakban
– a forrás és anyaghiány folytán – többnyire szakszerűtlenül, ad-hoc
módon kerültek felújításra, átépítésre. Korunk felelőssége tehát,
hogy az épületek tetőzetének átalakítása, rekonstrukciója során
azok a legkorszerűbb anyagok és módszerek használata mellett,
méltó módon kerüljenek kialakításra, illeszkedjenek a kialakult,
korhű „tetőtájképbe”.
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Arculati jellemzők, formajegyek

Általános kialakítás

Jellemző színhasználat

Saroképület tetőzete

A belvárosi épületek hagyományosan magastetős
kialakításúak, csupán néhány esetben lehet
találkozni lapostetős kialakítással. A historizáló
épületek javarészt zártsorú, zártudvaros (körülépített udvaros) beépítésűek, ennek megfelelően a
közterülettel határos épületszárnyon általánosan
az utcával párhuzamos gerincvonalú nyeregtető
kapott helyet. Az udvari épületszárnyakon
általában a belső főudvar felé lejtő félnyeregtetők
vannak, melyek gerince a telekhatáron tűzfallal
csatlakozik egymáshoz. Több főudvar, vagy
telekhatár menti légudvar esetén az udvari szárny
is lehet nyeregtetős kialakítású, de egyes esetekben
a lapostetős kialakítással is lehet találkozni.
Az utca felőli tetőzet alapformáját sok esetben
rizalitok, tornyok, kupolák, díszes felépítmények,
tetőkiemelések tagolják. Ennek megfelelően egyes
esetekben már-már összetett tetőről beszélhetünk.
A tetőzetek fő tömegének hajlásszöge gyakorta
40º körüli, de a mivel több épület manzardtetős,
kialakítású, így karakteresen megjelennek az
60-70º-nál nagyobb hajlásszögű tetőzetek is.
A főtömeget tagoló formák a korabeli szabályozásnak megfelelően jellemzően legfeljebb az
homlokzatok 1/3-án jelentkeznek. A historizáló
építészetre jellemző sarkok hangsúlyozása az
önállóan, vagy sarokrizalitok folytatásaként
megfogalmazott saroktornyok formájában több
épület esetében megjelenik. Hasonlóan jellemző
a timpanonos, oromfalas kialakítás, melyek
többnyire a homlokzat középtengelyében, a
középrizalit, vagy zárterkély függőleges folytatásaként jelentkeznek. A historizáló épületek tetőzete
többnyire gazdagon díszített főpárkányban, vagy
az attika mögé visszahúzva végződik. Az attikákat,
timpanonokat, tetőfelépítményeket sok esetben
épületszobrászati elemként gazdagon kimunkált
figuratív akrotérionok (épületoromzat sarkain
illetve csúcsán alkalmazott díszítőelemek) kísérik.
A modern és kortárs épületek java magastetős
kialakítású, melyek formailag jóval egyszerűbbek,
mint a historizáló épületek tetői. Az épületek
tetőzete sok esetben attikában végződik, így az utca
irányából lapostetős épület hatását keltik. A tetők
fedése jellemzően hódfarkú, vagy sima vágású
hornyolt égetett agyagcserép, természetes pala,
vagy korcolt fémlemez fedés.
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Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a nagy ereszkinyúlások
· túlzottan tagolt tetők
· tetőtérbeépítések, emeletráépítések
Útmutató, ajánlás
· Új épület tetőformálása, vagy meglévő épület
tetőzetét érintő építési tevékenység a kiemelt
településkép-védelmi környezet egységes arculatához illeszkedő módon végezhető.
· Építészeti együttes részét képező épület
közterületről látható tetőzetén kizárólag olyan
építési tevékenység végezhető, amely a fennálló
eredeti állapot visszaállítását szolgálja, vagy a
tetőformálás geometriájában és a tetőnyílászárók
osztásában illetve a héjalás anyaghasználatában
nem eredményez változást.
· Az építészeti együttes részét képező épület tetőzetének felújítása az építészeti együttes minden
épületére elkészített egységes egyszerűsített
építéstörténeti tudományos dokumentáció és
tetőrekonstrukciós terv alapján végezhető.
· Építészeti együttes részét nem képező épület
tetőzetének a fennálló eredeti formája, geometriája,
héjalása, tetődísze, díszes tetőfelépítménye nem
változtatható meg. A fennálló nem eredeti tetőelem
az eredeti tervek szerint egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruálható. Amennyiben a visszaállításnak műszaki
akadálya van, vagy az aránytalanul nagy anyagi
terhet jelent, vagy az eredeti építőanyag egészségre
káros összetevőket tartalmaz, abban az esetben
a tetőrekonstrukciós tervnek tartalmaznia kell a
kiemelt településkép védelmi környezet egységes
arculatához illeszkedő megfelelő megoldást, és az
alapján kell az építési tevékenységet megvalósítani.
· Nem rekonstruált új épület magastető kialakítása
során az új tetőzet tömegformálását úgy kell
megválasztani, hogy csökkenjen a korábban
fennálló csatlakozó takaratlan tűzfal mérete és a
tetőhajlásszög a takarandó tűzfal oromfalának
hajlásszögéhez illeszkedjen.
· Nem rekonstruált új épület fedési anyagaként
cserép, természetes pala, fém vagy üveg választható, például nem alkalmazható színes vagy festett
hullámpala, hullámlemez, trapézlemez és bitumenes hullámlemez. A fémfedés színhasználatában
az eredeti anyagszín vagy szürke, zöld illetve barna
színű lehet.
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Részletes településképi követelmények
1. A tetőkialakítás tekintetében a KNEKr. 11.
§ - ában és 12. § - ában településképi követelményeket állapít meg, ezen követelményeket
a részletes településképi követelményekkel
együtt kell alkalmazni, az Útmutatóban
megfogalmazott Ajánlások együttes
figyelembevételével.
2. Fennálló eredeti állapotú, de változásokkal
érintett tetőzeten végzett építési tevékenység keretében biztosítani kell a korábbi
helyreállítási hibák, eltérések korrekcióját,
ideértve különösen az építészeti minőséget

lerontó utólagos hozzáépítések elbontását,
a tetőzet eredeti formájának újjáépítését és
az esetlegesen korábban eltávolított épületdíszítések, tetődíszek, tornyok, kupolák
visszaállítását.
3. A tetőidomok tömegének kialakításakor
az egyszerű és hagyományos formákat kell
alkalmazni. A tetőzeten lévő kiugrások és
bevágások felületi aránya nem haladhatja
meg a tető felületének felét.
4. Magastető, szolid tetőkiemeléssel létesíthető, építészeti hangsúly saroképületen
alkalmazható.

Ajánlás – jó példák

Teljes épületrekonstrukció és eredeti
tető visszaépítés

Díszes tetőkiemelés az épületsarkon
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8.2. Tetők
8.2.2. Tetőtérbeépítés, tetőmagasítás, emeletráépítés kialakítása

Karakterelem
Napjainkban egyre növekvő igény jelentkezik a belvárosi
padlásterek beépítésére, átépítésére, mely számos esetben helyrehozhatatlan hibákat szül. Az eredetileg padlástérrel tervezett
értékes épületek tetőzetükkel együtt alkotnak egységet, melyet az új
nyílások létesítése megtörhet, a városkép jelentős változását vonzva
magával. A tetők igényes, szakszerű, kortárs szemléletű átépítésének mederbe terelése ezért egyre nagyobb jelentőséget kap.
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Arculati jellemzők, formajegyek

Hagyományos historizáló kialakítás

Nem historizáló kialakítás

Jellemző színhasználat

A historizáló épületek tetőzete általánosan nem
huzamos tartózkodás számára szolgált, hanem
padlástérnek épült. Elvétve lehet csupán találkozni
az oromfalas tetőkiugrások mögött kialakított
lakásokkal, toronyszobákkal, melyeken jellemzően
kevés, de attraktív nyílászáró kap helyet.
A beépítetlen tetőterek alól kivételt leginkább
a manzardtetős épületek jelentenek, melyek
eredetileg is a legfelső – tetőtéri – szint beépítésével,
lakásként való hasznosításával számoltak, a
tetőtéri nyílászárók így a tetőzet szerves részét
képezik. A korabeli technológia általánosan nem
tette lehetővé a tető síkjába épített nyílászárók
kialakítását, így a manzardtetős épületek közterület felé néző nyílászárói jellemzően a homlokzati
sík folytatásaként, vagy attól kissé hátraléptetett
függőleges síkon kaptak helyet tetőkiemelésként.
A tetőterek átépítése, beépítése, illetve az emeletráépítések a XX. század második felétől kezdődően
kezdték átformálni a hagyományos, kialakult
városképet, kezdetben a II. világháború okozta
károk helyreállítása folyamán, majd a megváltozott
igények folytán.
A tetőterek utólagos beépítésének jellemző
formája a felső szinti lakások bővítéséből eredő
beépítések. Az ilyen tetőtérbeépítések az adott kor
és az aktuális tulajdonosok anyagi lehetőségeihez
mérten a legtöbbször szakszerűtlenül kialakított,
esetlegesen elhelyezett nyílászárók megjelenéséhez
vezetett, mely számos esetben jelentős kárt okozott
az épületek értékes elemeiben is.
Az utólagos beépítések másik jellemző módja,
a tetőszint egészének, vagy jelentős részének
átalakítása. Az ilyen átalakítások városképileg
előnyösebbek, a szabályozásoknak megfelelően
jellemzően nem érintik az utcafronti tetőzetet,
vagy nem látszanak a közterületről.
A legfelső szint teljes emeletszinttel való bővítése
általában negatív eredményekkel jár, az épület
homlokzati architektúrájától elüt, az épület
arányait megváltoztatja, ezzel hamis képet alkot.
Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a közterület felé néző tetőablakok,
utólagos tetőkiemelések,
· a tetőforma megváltoztatásával
létesített tetőtérbeépítések,
· a teljes emelet ráépítésével létrejött új szintek.
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Útmutató, ajánlás
· Épület, - eredeti állapot szerinti – tetőzet szerkezeti magassága, hajlásszöge, homlokzatképzése
az eredeti tervek alapján visszaépíthető.
· A KNEB támogató döntésének hiányában
a tetőzet közterületről látható oldalán
kizárólag mintadarabbal megegyező nyílászáró
helyezhető el.
· Építészeti együttes részét nem képező fennálló
nem eredeti tetőelem – mint ahogyan azt ez előző
fejezet meghatározza – az eredeti tervek szerint
egyszerűsített építéstörténeti tudományos
dokumentáció alapján rekonstruálható. Az előző
fejezetben meghatározott kivételek és a nem
rekonstruált új magastető kialakítása tekintetében az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
· A KNEB ez irányú döntése a 45°- nál kisebb
hajlásszögű fennálló tető hajlásszögének
megváltoztatását lehetővé teheti, de a tervezett
épület gerincmagassága az eredeti gerincmagasságnál legfeljebb 1,0 méterrel és a közvetlenül
szomszédos épületek fennálló tetőszerkezetei
közül a legmagasabb tetőgerinc magasságánál
legfeljebb 1,0 méterrel lehet magasabb.
· A tetőtér beépítését a KNEB ez irányú döntése
lehetővé teheti, ebben az esetben a KNEKr. - ben
és a mindenkor hatályos kerületi építési szabályzatban meghatározott beépítési szabályokat
együttesen kell figyelembe venni.
· „A kiemelt nemzeti emlékhely részét képező
közterülettel közvetlenül határos telken lévő
épület Kossuth Lajos tér felé lejtő tetőfelületén
– tetőkibúvó kivételével – nyílászáró, nyílás,
áttört felület nem létesíthető. A szükséges
tetőfelépítmények, tetőnyílások a további
tetőfelületeken a KNEB hozzájárulásával
helyezhetők el.”
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Részletes településképi követelmények
1. A KNEB ez irányú döntése nyílászáró
kialakítását, a tetőtér beépítését, továbbá
45°- nál kisebb hajlásszögű fennálló tető
hajlásszögének megváltoztatását lehetővé
teheti.
2. Építési tevékenység megvalósítása során az
alábbiakat figyelembe kell venni:
a) A 45°- nál kisebb hajlásszögű fennálló
tető hajlásszögének megváltoztatása
során a tervezett tetőszerkezet gerincmagassága az eredeti gerincmagasságnál
legfeljebb 1,0 méterrel és a közvetlenül
szomszédos épületek fennálló tetőszerkezetei közül a legmagasabb tetőgerinc
magasságánál legfeljebb 1,0 méterrel
lehet magasabb.
b) Fennálló tetőtér beépítése során, a
KNEKr. - ben és a mindenkor hatályos
kerületi építési szabályzatban meghatározott beépítési szabályokat együttesen
kell figyelembe venni, amennyiben a
kerületi építési szabályzat erre vonatkozó beépítési szabályt nem állapít
meg, úgy a c) pontban meghatározott
részletes településképi követelményeket
kell érvényesíteni.

c) Fennálló épület tetőtérbeépítése esetén
– amennyiben nem az épület teljes
átépítése történik - az udvari homlokzat
eredeti zárófödémtől számított magassága legfeljebb 4,5 méterrel növelhető, és
i. a tervezett tetőszerkezet gerincmagassága a fennálló tetőszerkezet
gerincmagasságánál legfeljebb 1,0
méterrel lehet magasabb, azzal, hogy
ez a magasság a közvetlenül szomszédos épületek fennálló tetőszerkezetei
közül a legmagasabb tetőgerinc
magasságát legfeljebb 1,5 méterrel
haladhatja meg, továbbá
ii. a tetőtérbeépítéssel érintett udvari
homlokzatszakasz homlokzatmagassága és az ezen homlokzatra
merőleges legkisebb udvarszélesség
aránya nem lehet nagyobb 2,5 – nél.
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Ajánlás – jó példák

Beépített tetődísz

Főpárkány feletti síkablakok

Igényes tetőrekonstrukció tetősík
ablakokkal

Manzardtető álló tetőablakkal és
tetőablakokkal

Manzárdtető tetőablakokkal
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8.2. Tetők
8.2.3. Lapostetők, tetőteraszok, zöldtetők kialakítása

Karakterelem
A tetőt az épület ötödik homlokzataként is szokás nevezni. A városi
életmód változásával új igények jelentek meg a többletfelületek
kihasználására, így a lapostetők szerepe felértékelődött, rendeltetésük, használatuk és ezzel kialakításuk napjainkra teljesen
átalakult. Manapság a jellemzően magastetős „tetőtájképben”
kisebb-nagyobb felületű funkcióval életre hívott lapostetők,
tetőteraszok jelennek meg. Ennek megfelelően egyre nagyobb
szerepet kap a lapostetők, tetőteraszok kialakítási módja, és ezzel
körültekintő szabályozása.
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Arculati jellemzők, formajegyek

Hagyományos historizáló kialakítás

Budapest belvárosában, így a településkép –
védelmi környezetben is hagyományosan a 35-45°
közötti hajlásszögű magastetős épületek dominálnak, alapvetően a klimatikus viszonyok okán.
A technológia fejlődésével az idők folyamán egyre
inkább előtérbe kerültek az alacsony hajlásszögű
tetők, és a lapostetők is. A historizáló épületeknél
a lapostetők kisebb felületekkel főként sarokteraszok formájában jelennek meg.
Az utólagos tetőátépítések, emeletráépítések
folyamán ugyanakkor számos historizáló
épület esetében lehet találkozni az épülethez
alapvetően nem illő lapostetőkkel. Tipikus a
belső udvar felőli épületrészek magasítása, mely
során alacsony hajlásszögű, vagy sík lapostetők
alakultak ki. Az eredeti magastetős tetőszerkezet
lapostetős födémre való cseréje is főként a belső
épületszárnyak esetében jelentkezik.
A közterület irányából nézve egyes épületek
lapostetős kialakítás képét keltik, miközben
az attikafalak mögött valójában visszahúzott
magastetők rejtőznek. Az eredetileg is lapostetősként kialakított épületek a modernizmus
térnyerésével jelentek meg a városrészben, de
a kortárs építészet is szívesen alkalmazza ezt
a megoldást. A lapostetők közül kevés épült
tartózkodási céllal, karakterisztikus elemek
a felső szinti erkélyek, teraszok.

Nem historizáló kialakítás

Jellemző színhasználat

Napjainkra jellemző a tetőteraszok utólagos
megjelenése, a tetőzetek teljes átalakítása eredményeképpen. A tetőterasztok jellemző kialakítási módja az úgynevezett „negatív terasz”, mely
a tetős síkjából való „kiharapással” jön létre,
a meglévő tetősík hajlásszögének változtatása
nélkül. A belső lapostetős épületszárnyak tetején
is egyre több helyen jelennek meg az oda nyíló
helyiségekből megközelíthető igényes kialakítású
tetőteraszok, tetőkertek.
A tetőkerti kialakítású zöldtetők mellett egyelőre
igen ritka a nem jártható zöldtetők jelenléte, így a
lapostetők anyaghasználatára leginkább az ökológiai, városklimatikai szempontból előnytelen
bitumenes vagy műanyag szigetelés, jobb esetben
a fémlemezfedés a jellemző.
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Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a közterület felől jól látható nagyobb
tetőteraszok, tetőbevágások,
· a tetőzeten elhelyezett gépészeti
berendezések, tetőfelépítmények.
Útmutató, ajánlás
· Épület, - eredeti terv szerinti – tetőzetének
szerkezeti magassága, hajlásszöge, homlokzatképzése az eredeti tervek alapján visszaépíthető.
· Építészeti együttes részét nem képező fennálló,
nem eredeti tetőelem az eredeti tervek szerint
illetve egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruálható.
· Fennálló, közterületről látható magastető
átalakításánál a magastetős jelleg láthatóságát
meg kell őrizni.
· Lapostető a településképbe illeszkedő módon,
közterületről nem láthatóan alakítható ki
zöldtetőként, tetőkertként, tetőteraszként vagy
teraszként, ezen 300 m2 bruttó alapterületet
meghaladó felületek alapterületének egy részén
zöldtetőt kell megvalósítani.
· A tetőkert növényzettel nem fedett, burkolt
felületén magas albedó értékű (magas fényvisszaverő hatású) világos színű burkolatok
alkalmazhatók. Alacsony albedó értékű (alacsony fényvisszaverő hatású) burkolatok nem
alkalmazhatók.
· A rálátások és a tetőtájkép megőrzése érdekében
a gépészeti berendezések elsősorban az épületen
belül helyezhetők el.
· Fennállólapostető felújításánál törekedni kell
a zöldtetős kialakítás megvalósítására (sedum
szőnyeg, extenzív zöldtető).
Részletes településképi követelmények
1. Az egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció szakértői javaslatában
és az építési tevékenység megvalósítása
során az alábbiakat figyelembe kell venni:
a) Meglévő magastetős épületen közterületről látható lapostetős épületrész nem
létesíthető.

b) Lapostető zöldtetőként, tetőkertként,
tetőteraszként vagy teraszként alakítható ki, a 300 m2 bruttó alapterületet
meghaladó felület alapterületének legalább 30%-án zöldtetőt kell kialakítani.
c) A b) pont figyelembevételével növényzettel nem fedett, burkolt felületén
kizárólag magas albedó értékű (magas
fényvisszaverő hatású) világos színű
burkolat alkalmazható.
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Ajánlás – jó példák

Elegáns tetőkert

Negatív tető kialakítás a rizalit fölött

Rejtett gépészet

Lakásból megközelíthető tetőkert az
épület tetején

Visszafogott tetőterasz
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8.3. Berendezések
8.3.1. Egyéb berendezések, egyéb műszaki berendezések elhelyezése

Karakterelem
A különböző műszaki berendezések nagyrészt a mindennapjainkat
segítik, ezzel életünk szerves részét képezik. Az elmúlt évtizedekben
a homlokzatokon elhelyezett technikai berendezések száma egyre
növekszik, a szabályozatlanság okán többségük mára a településkép zavaró elemeként jellemezhető, mivel jelenlétükkel elcsúfítják,
hiteltelenné teszik, sok esetben fizikailag is károsítják az épített
környezet értékeit.
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A KNEKr. alapján meghatározott útmutató
· A homlokzat, illetve a fennálló eredeti állapot
szerinti homlokzattagolás, homlokzati díszítőelem, díszítőrendszer, részletképzés, nyílászáró
rendszer, egyéb építészeti részlet, díszítőrendszer
megjelenését, látványát sértő, vagy a fennálló
eredeti díszítőrendszer rekonstrukcióját
ellehetetlenítő egyéb műszaki berendezés, egyéb
berendezés, szerelvény nem tartható fenn és nem
helyezhető el.
· Tartó-, kábel-, antennaszerkezet a troli, villamos
felsővezeték tartó kivételével, közterületről
látható homlokzaton nem tartható fenn és nem
helyezhető el.
· Vezeték homlokzati felületen látható módon,
kábelcsatornában vagy a vezetéket takaró
szerkezetben a közterületről látható homlokzaton nem szerelhető.
· Homlokzati égéstermék kivezető, parabola vagy
egyéb antenna, napkollektor, légkondicionáló
berendezés, egyéb berendezés, valamint egyéb
műszaki berendezés a KNEKr.-ben meghatározott kivételekkel a közterületről látható
homlokzaton nem helyezhető el.
· A közterületről látható módon önálló szerkezetben nem helyezhető el homlokzaton, homlokzati elemen árusító berendezés, a parkoló és
közlekedési jegyárusító automata kivételével,
illetve bankautomata berendezés, postaláda,
biztonsági kamera.
· Légkondicionáló berendezés kifolyója a homlokzatra nem vezethető. A kondenzvíz elvezetéséről
megfelelően gondoskodni kell, az közterületre,
szomszéd telekre, közös használatú terekre,
függőfolyosóra nem folyhat.

Részletes településképi követelmények
1. Az épületek közterület felőli homlokzati
felületein és a közterületekről látható
tetőfelületein gázüzemű homlokzati
égéstermék kivezetést létesíteni, antennát,
légkondicionáló- valamint egyéb technikai
berendezést elhelyezni nem lehet.
2. Ablakklíma berendezés és klíma-berendezés
kültéri egysége elhelyezése csak rejtett
kivitelben lehetséges:
a. 30 m2-nél nagyobb légudvarban,
b. meglévő épület esetében a közterületről
nem látható módon, az épület megjelenéséhez illeszkedve.
3. Új épület létesítésénél, meglévő épület teljes
felújításánál csak központi klímaberendezés
létesíthető, vagy rendeltetési egységenként
megtervezetten, az épület eredeti építési
tervében szerepeltetett egyedi klímaberendezésekkel látható el. Az eredeti terv szerinti
elhelyezést és annak módját kell figyelembe
venni utólagos elhelyezés esetén is.
4. Klímaberendezés kültéri egysége közterületről nem látható magas tetőfelületen tetővel
fedett tetőfelépítményekben elhelyezhető,
amely legfeljebb 90 centiméter magas és
2 méter széles lehet, ezek között legalább
2 méter vízszintes távolságot kell tartani.
Lapostetőn klímaberendezés kültéri egysége
attikafal által takartan elhelyezhető.
5. A meglévő homlokzat felújításával egyidejűleg
a használaton kívüli gépészeti berendezéseket
el kell bontani, különösen a parapet konvektor
kültéri égéstermék elvezető berendezését,
valamint ezzel egyidejűleg a sérült ornamentikát vissza kell állítani. A használatban lévő
parapetkonvektorok homlokzathoz illeszkedő
takarását meg kell oldani.
6. Parapetkonvektor újonnan nem létesíthető.
7. Mozgásával erősen villódzó, az épület
közterületi megjelenését értelmezhetetlenné tevő vagy zavaró gépészeti eszköz nem
alkalmazható.
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8. Az új, korszerű készülékek függőleges égéstermék elvezetőjének színe a héjazat színével
megegyező vagy fekete lehet, külső határoló
falakon – jogszabályban meghatározott
légakna kivételével - nem helyezhető el.
9. Parabolaantenna és 50 cm magasságot
meghaladó antenna berendezés nem
helyezhető el a közterületre néző erkélyén,
loggiáján, teraszán.
10. Távközlési antenna az épület tetőzetén
csak a közterületről nem látható módon
helyezhető el, létesíthető.
11. Épület átalakítása, helyreállítása, rendeltetésének megváltoztatása esetén a közterületről
is látható távközlési eszköz – a térfigyelő
kamerákat kivéve -, tetőfelépítmény, egyéb
épületgépészeti berendezés, ezen belül
különösen parapetes kialakítású gázkészülék
égéstermék kivezetője vagy klímaberendezés
közterületről is látható egysége eltávolítandó, vagy a homlokzat adottságaihoz
illeszkedő módon átalakítandó.
12. A közüzemi szolgáltatások mérőszekrényei
az épületek külső- és belső homlokzatain,
közös kapualjaiban, továbbá az épület közös
területeiről láthatóan nem helyezhetők el.
13. A homlokzaton, tetőzeten lévő használaton
kívüli korábbi tartókat, szabad vagy védőcsőben elhelyezett kábeleket, antennákat,
reklámtartó szerkezeteket, annak felújítása
során, illetve a használat megszűnését
követően el kell távolítani. A homlokzatok
akár részleges felújítása esetén ezek megszüntetése kötelező, homlokzatra szerelt és
használatban lévő kábeleket, vezetékeket
falba kell süllyeszteni.
14. Bankjegy automata berendezés épületen
kívüli eléréssel akkor létesíthető, amennyiben
a berendezés közterületről nem látható, és
a. az a falsíkba építetten vagy a kirakatportálba szerelten kerül kialakításra, illetve
b. a jellegzetes épületszobrászati elemtől
(pl. kapuzatot díszítő szobor, díszítés
stb.) való távolsága legalább 5 m.
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15. A tető domináns színével azonos napelemes
tetőcserép alkalmazható.
16. Napelem panel, napkollektor magastetős
épület esetében csak a közterületről nem
látható módon helyezhető el. A napelempanelek, napkollektorok minél kevésbé tűnjenek utólagos applikációnak, elhelyezésük
helye, sorolásuk iránya, kiterjedése az épület
ötödik homlokzataként legyen tervezett,
kövesse az épület tetőzetének szerkezeti
méreteit, a tetőfedésbe integrálhatóan,
annak modulméretével összeegyeztethető
módon kerüljön kialakításra.
17. Napelem panel, napkollektor magastető
kontyolt részén, sátortetőn, toronykiemelésen nem helyezhető el.
18. Napelem, napkollektor a homlokzaton nem
helyezhető el.
19. Napelempanel, napkollektor a közterületről
nem látható módon lapostetős épületrészen
elhelyezhető, zöldtetővel együttesen is
kialakítható.
20. A biztonsági berendezések elhelyezésénél
a kevesebb, kisebb méretű, a közterületről
kevésbé látható eszközigényű telepítési
megoldásokat kell előnyben részesíteni, az
egyes műszaki biztonsági berendezéseket az
épület szerves részeként, kell elhelyezni.
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8.4. Közterület-alakítás
8.4.1. Zöldfelületek és burkolatok kialakítása

Karakterelem
A szabadtértervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani az
épületek és az azokat körülölelő közterületek közötti kapcsolatokra.
Ennek szellemében születtek meg a kiemelt történeti helyszín
közterei is, melyek kivétel nélkül reprezentatívak, domináns
vizuális városi élményt nyújtanak, ezzel mutatva rá az adott hely
kulcsfontosságú jellemzőire.
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Arculati jellemzők, formajegyek
Az intenzív fenntartású reprezentatív terek nem
csupán díszes környezetet biztosítanak az ott élők
számára, hanem az épületek külső megjelenésének egyfajta bővítményeként is értelmezhetőek.
Az öntözőrendszerrel ellátott zöldfelületi kazetták dúsan virágzó színpompával koronázzák meg
a historizáló épületek gazdagon díszített homlokzatainak látványát. A monumentális hatást
ellensúlyozva nagy kiterjedésű gyepfelületek
biztosításával teremtettek harmóniát a növényzet
és az épületállomány között.

Zöldfelületek arculati jellemzői

Burkolatok formajegyei

Jellemző színhasználat

Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a közterületen elhelyezett gyümölcsfák,
· a tájidegen, hazai klímába nem illeszkedő
növények,
· a beton térkő burkolatok.

Az épületek funkciójából adódóan elengedhetetlen kritérium a közterületeken az egyedi
rendeltetésekhez kapcsolódó megfelelő méretű
burkolt felület létrehozása. A köztereken a
dísz- és rekreációs terek mellett reprezentációs
protokoll tereket is találhatunk. Előbbi burkolata
jellemzően mészkő, a játszótéri elemek körül
ütéscsillapító öntött gumiburkolat.
A reprezentációs protokoll terek esetében a
felületkezelt természetes anyagok (mészkő,
andezit, gránit) kombinált felhasználásával
elegáns megjelenésű felületeket biztosítanak
mind a hétköznapok, mind az országos jelentőségű rendezvények alkalmával.
Noha korábban a gépjárműveké volt a főszerep,
napjainkra ismét az ember került középpontba,
a környezetvédelem fontosságát felismerve
pedig a városi hőszigethatás és az albedóérték
csökkentése került előtérbe a közterek kialakításánál. Évről évre gyarapszik a belvárosi faegyedek
száma, a többnyire aszfaltburkolatú utakat
fasorok szegélyezik. A városi klímát jól tűrő korai
juhar (Acer platanoides), kislevelű hárs (Tilia
cordata), valamint a japánakác (Styphnolobium
japonicum (korábban: Sophora japonica))
dominanciáját a közönséges platán (Platanus x
hispanica) és a keleti ostorfa (Celtis occidentalis)
gyakori előfordulása kompenzálja.
A változatosan összeállított egynyári és évelőnövényekből álló ágyásoknak köszönhetően a
vegetációs időszak teljes hosszában, koratavasztól késő őszig biztosított a városrész közterületi
díszítettsége, mely a sor- és parkfák zöldjével
egészül ki, alkot egységet.
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Útmutató, ajánlás
· Az egyes burkolatok anyagukban és rakási
mintázatukban folytatólagosan illeszkedjenek a
meglévő, felújított, közterületeken alkalmazott
kialakításhoz (elsősorban Belvárosi Főutca
tengely, Olimpia park, Kossuth tér, Szabadság
tér, id. Antall József rakpart)
· A burkolatminták meghatározásakor egyszerűen
sorolható - kivitelezhető formákra kell törekedni,
kerülendők az íves, sok vágást kívánó formák;
· Útpálya elválasztásához kiemelt szegély esetén
minimum 25 cm széles, süllyesztett szegély esetén
minimum 15 cm széles, mélységi magmás kőzet
(andezit, gránit, bazalt) alkalmazása javasolt;
· A burkolatok funkciójuknak megfelelő teherbírású, vízáteresztő, a síkosság elkerülésének
érdekében felületkezelt anyagúak legyenek;
· A burkolatok színének meghatározása alkalmával a rikító, kontrasztos árnyalatok kerülendők,
helyette a környező épületek színéhez és stílusához illeszkedő, természetes anyagú burkolatok
használandók;
· A növénykazetták kiemelt szegéllyel történő
elválasztásakor minimum 10 cm széles természetes anyagú kő alkalmazása javasolt;
· Növényágyak létrehozásakor ártalmakat jól
tűrő dísznövények alkalmazandók, igényeiknek
megfelelően fenntartandók;
· Növények kiválasztásakor, telepítésekor a növény
időskori méreteit, formáját figyelembe kell venni;
· A fák telepítésekor fontos szempont, hogy
azok kifejlett példányai a terekkel, épületekkel
egységes kompozíciót képezzenek, ne befolyásolják zavaróan az építészeti értékekre való rálátást;
· Öntözőrendszer telepítésekor a csepegtetőcsövek takarása megfelelő növényzettel, vagy
mulccsal kivitelezendő, továbbá gondoskodni
kell gépészeti elemeinek (pl. szelepház) esztétikus, takart elhelyezéséről;
· Kutyafuttatót olyan parkráccsal kell körbekeríteni, melynek színe és formavilága illeszkedik
a közterület jellegéhez, kialakítása a kutyák
egészségét nem károsítja, továbbá biztosítani
kell itatóvizet és legalább egy veszélyes
hulladékgyűjtő konténert az ebek által okozott
szennyezések gyűjtésére;
· Játszóterek és kutyafuttatók területén csak
olyan növény alkalmazható, mely az egészségre
nem káros, és az ebek életét sem veszélyezteti.
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Részletes településképi követelmények
1. Burkolatok kialakítására vonatkozó
előírások:
a. Az utcai burkolatok teljes szélességű
átépítése során legalább az egyik oldalon
fasort vagy egyéb növényzetet kell
telepíteni és fenntartani, kivéve, ahol az
a közlekedés biztonságát veszélyeztetné,
vagy a növényzet kihelyezését a műszaki
adottságok nem teszik lehetővé.
b. A közterületeket csak a legszükségesebb
nagyságú burkolt felületekkel szabad
ellátni. A burkolatlan felületeket - ahol
ezt műszaki okok nem akadályozzák
- fenntartható zöldfelülettel kell
kialakítani.
c. A közterületek burkolatát - a kialakult,
meglévő anyaghasználathoz és arculathoz igazodóan – a fenntarthatóság
és karbantarthatóság érvényesítésével,
a káros környezeti hatásokat mérséklő
megoldással kell kialakítani.
d. A tálcás közműfedlapokat térkővel kell
burkolni, úgy, hogy a fedlapon található
kövek mintája a környező burkolat
kiosztását kövesse, a kő elemek és fugák
a fedlapokon is folyamatosak legyenek.
A térkő elemek tálcába való rögzítése
minden esetben szükséges.
e. A gyalogos felületek díszburkolata csak
természetes anyag, vagy természetes
gránitzúzalékot tartalmazó térburkolat
lehet. Anyagában színezett beton térkő
használata nem megengedett.
2. Felszíni parkolók kialakítása során
a. 6 férőhely feletti merőleges vagy ferde
(45º-os, vagy 60º-os) beállású felszíni
parkoló esetén parkolószegély menti
egybefüggő zöldsávban történő ültetés
esetén minden 3 darab, parkolószegély
menti járdasávban (faveremráccsal)
történő ültetés esetén minden 2 darab,
parkolóállások közötti zöldszigeten
történő ültetés esetén minden 3 darab
megkezdett parkolóférőhely után
legalább egy fát kell telepíteni;
b. párhuzamos beállású parkoló esetén
parkolószegély menti egybefüggő
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zöldsávban történő ültetés esetén
minden 2 darab, parkolószegély menti
járdasávban (faveremráccsal) történő
ültetés esetén minden 1,5 darab, parkolóállások közötti zöldszigeten történő
ültetés esetén minden 2 darab megkezdett parkolóférőhely után legalább egy
fát kell telepíteni;
c. középső zöldsávval kialakított parkolósziget esetén – melynek szélessége legalább 2,0 méter kell, hogy legyen – minden
4 darab megkezdett parkolóférőhely
után legalább egy fát kell telepíteni;
d. az a)-c) pontoktól eltérni csak akkor
lehet, ha a közterületen a meglévő
közművek a megvalósítást nem teszik
lehetővé.
3. Zöldfelületek, fák és fasorok létesítésére
vonatkozó előírások:
a. Felszíni parkoló esetén a gépjárműveknek árnyékot adó fásításról, fasor
telepítéséről kell gondoskodni, kivéve,
ha a növényzet kihelyezése veszélyezteti
a közlekedés biztonságát, vagy ahol
azt a meglévő közműhálózat nem teszi
lehetővé. Ebben az esetben a fasor telepítését edényes növényzet (planténerek)
kihelyezésével kell pótolni.
b. Közparkok, közkertek, közterek zöldfelületei öntözőrendszer létesítésével
együtt építendők meg. Meglévő zöldfelületek felújítása során öntözőrendszer
létesítendő.
c. A közterületen telepített fasor pótlása
– a környezeti adottságok függvényében - csak az adott fasor jellemzőinek
megtartásával történhet, törekedni kell
az őshonos fajok előnyben részesítésére.
4. Favermek kialakítására vonatkozó előírások:
a. Önálló zöldsáv hiányában, a burkolt
járdafelületeken és sétálóutcákban a
már meglévő fákat legalább 1,50 m külső
átmérőjű faveremráccsal kell ellátni
legkésőbb a járda felújítása során. Új fák
csak faveremráccsal telepíthetők.
b. Egy utcaszakaszon csak azonos
kialakítású faveremrács helyezhető el.
A faveremrácsnak a fa növekedésének
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c.

d.

e.
f.
g.

helyet biztosító középső részének átmérője legalább 20cm-rel legyen nagyobb,
mint az elültetésre kerülő faegyed fajtára
jellemző várható időskori törzsátmérője,
vagy a törzs növekedésével a belső elem
cserélhető, eltávolítható legyen.
Stabilizált burkolat víz és légáteresztő
felülettel elhelyezhető. A kötőanyagba
ágyazott stabilizált burkolat anyagának
és színének a felújított közterületi
burkolat színével harmonizálnia kell.
A favermekbe, kiemelt zöld szigetekbe
beültetett cserjék esetében a kifejlett
növényegyed magassága maximum 50
cm lehet.
Az idős faegyedek esetében az a)-c)
pontoktól való eltérés megengedett.
A rendelkezésre álló lehetőségek
közül utcánként egységes megoldás
alkalmazandó.
Új fasor létesítésekor utcaszakaszonként, téregységenként lehetőség
szerint egy vonalban kell elhelyezni
a faegyedeket és utcaszakaszonként,
téregységenként azonos fafaj telepítése
kötelező. Új fák legalább 2,25 m2 víz- és
légáteresztő felülettel telepíthetők, a fák
öntözési lehetőségét biztosítani kell.

5. Játszóterek kialakítására vonatkozó
előírások:
a. Játszótereken a játszótéri eszközöket

árnyékoló nagyméretű fák telepítendők.
b. A játszóterek burkolata sérülést ne
okozzon, kerülni kell a porszennyezést
okozó szórt burkolatokat, a homokozó
kivételével.
c. Az emberekre ártalmas, vagy
erősen allergén növény nem kerülhet
kiültetésre.
6. A kutyafuttatók kialakítására vonatkozó
előírások:
a. A határoló kerítések színét és formavilágát úgy kell kialakítani, hogy összhangban álljon a tér, közterület jellegével,
utcabútoraival és köztárgyaival.
b. A kerítés magassága legfeljebb 1,8m
lehet, a talajhoz rögzíthető módon kell
kialakítani, átláthatóságát biztosítani
kell.
c. A kutyafuttatóban csak olyan burkolat
alkalmazható, amely az ebek egészségét
nem károsítja, nem megengedett a
murva használata.
d. A kutyafuttatóban csak olyan növényzet
alkalmazható, amely az ebek egészségét
nem károsítja, és jól tűri az ebek
életformáját.
e. A kutyafuttatóban itatóvízről gondoskodni kell, és legalább egy veszélyes
hulladékgyűjtő edény létesítése kötelező az ebek által okozott szennyezések
gyűjtésére.

Ajánlás – jó példák

Gumós begónia (Begonia x tuberhybrida)
a nyári kiültetés látványos növénye

Hímzéses parter díszíti az Országház
előtti teret
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Felújított Duna-parti sétány

Különböző felületek találkozása

Rozmaring (Rosmarinus officinalis)
mező az Országház előtt

Dísznövényágyásokkal szegélyezett
járófelület

Egyedi mintázatú öntött gumi
burkolat az Olimpia park játszóterén

Kiskockakő burkolat

A régi fasor megmaradt egyede
meghatározó látványt nyújt
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8.4. Közterület-alakítás
8.4.2. Utcabútorok, egyéb köztárgyak

Karakterelem
Közterületekről alkotott képünk alapja az adott térelemek formájától, méretétől, elhelyezkedésétől és színétől is függ. Ennek megfelelően vitathatatlanul fontos hangsúlyt fektetni az utcabútorok és
köztárgyak stílusára. Az egyediség mellett az egységes megjelenés a
jól tervezett szabadtéri elemek ismérve.

8. Arculati jellemzők, útmutató és ajánlások, részletes településképi követelmények

173

Arculati jellemzők, formajegyek
Városi szövetben a szabadterek és az építészeti
elemek tulajdonságai egyaránt meghatározóak.
Rendszerük, egymáshoz viszonyított kapcsolatuk
által válhatnak dinamikussá, praktikussá vagy
egyszerűen csak látványossá. Ahogyan otthonunk
bútorai, úgy a közterületeken elhelyezett köztárgyak is meghatározzák mindennapjainkat.
A köztárgyak tervezése alkalmával tekintettel kell
lenni a hely fizikai- és társadalmi adottságaira,
valamint a használók aspirációira. Így alakítható
az imázs, mely a használók mozgás közbeni
percepciója, térélménye.

Utca és térszerkezet

Jellemző berendezési tárgyak

Jellemző színhasználat

Az utcabútorok hagyományosan természetes
anyagok felhasználásával, elsősorban vasból,
fából valamint kőből készültek. A kortárs utcabútorok vonalvezetése egyszerű, letisztult, mely
esztétikus és elegáns inverze a historizáló épülethomlokzatok díszes világának, nem kívánnak
konkurálni azokkal, mégis szervesen illeszkednek
a történeti közegbe.
A kiemelt történeti helyszín számos egyedi
műalkotásnak, szobornak ad otthont, melyek
az adott tér arculatának formálójává, központi
elemévé váltak. Anyaghasználatukban főként
bronz és a természetes kő a leggyakoribb. Az itt
található legtöbb mimetikus művészeti alkotás
emberalakot formál meg, melyeknek ihletői,
néhány kivételtől eltekintve kiemelkedő politikai
tevékenység által híressé vált személyek, vagy
fontos történeti eseményhez kapcsolódó metaforikus alkotások.
A rekreációs célú Olimpia park játszóterének
elemei (normál- és fészekhinta, rugós játékok,
homokozó, mászó háló, kombinált mászóka
rendszerek, oktató és ismertető táblával ellátott
szelektív hulladékgyűjtő) megvalósítják játszóterekhez fűződő legújabb elvárásokat, nem csupán
látványos környezetben elhelyezett, új, modern
eszközök várják a gyermekeket, hanem olyan
interaktív elemek is megtalálhatóak, melyek a
környezeti nevelés eszközeiként hasznosulnak.
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Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a túldíszített, a történeti városrész arculatához
nem illeszkedő, vagy azzal konkuráló motívumokat hordozó köztárgyak,
· a világos, fényes, az épületek színeivel nem
harmonizáló árnyalatok,
az adott szakaszon különböző stílusú pollerek,
parkolást gátló kőbabák.
Útmutató, ajánlás
· Kerülendő a terek kerítésekkel, parkrácsokkal
történő elkerítése, túlzott tagolása. Elsődleges
cél legyen a gyalogosok szabad közlekedésének
biztosítása.
· Közterületek kialakításakor, átépítésekor,
felújításakor a bútorok és egyéb berendezések
azonos formavilágúak legyenek, illeszkedjenek a
többi közterületen alkalmazottakhoz.
· A bútorok és egyéb berendezések kialakítása és
anyaghasználata időtálló, kevés, vagy egyszerű
karbantartást igénylő legyen.
· Hulladékgyűjtőként olyan edényeket kell
telepíteni, amelyek az állatok számára nem
hozzáférhetőek, karbantartásuk könnyű, ellenállóak, nehéz őket megrongálni és illeszkednek a
környezethez.
· Kerékpártároló kialakításánál a csak a kerék
betolására és rögzítésére alkalmas nem megfelelő, a váz támasztását, rögzítését lehetővé
tevő támasz alkalmazandó. A kerékpártárolók
alkalmazkodjanak az épített környezethez
és más utcabútorokhoz anyaghasználatban,
színben és stílusban is egyaránt.
· Különböző emlékművek zsúfolt elrendezése
csorbítja azok jelentőségét, egyediségét, ezért
kiemelt hangsúlyt kell helyezni azok egymással
való harmonikus kialakítására, az egymástól
való kellő távolságtartásra.
· A játszóterek esetében szigorú követelményeket
kell teljesíteni, a gyermekek fokozott biztonsága
elsőbbséget igényel.
· A pihenésre szolgáló bútorokat, játszótéri
eszközöket elsősorban a meglévő fák árnyékában
kell elhelyezni, vagy megfelelő árnyékolásukról
faültetéssel kell gondoskodni. A csúszdák és
egyéb felmelegedő felületek önárnyékolását
megfelelő tájolással kell biztosítani.
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Részletes településképi követelmények
1. A köztárgyakat elsősorban a járda berendezési sávjában kell elhelyezni úgy, hogy azok
ne akadályozzák a gyalogos forgalmat.
2. Közterületi kerékpártárolók telepítésére
vonatkozó előírások:
a) Új közterületi parkoló kialakításánál,
meglévő átépítésénél kerékpártároló
létesítéséről kell gondoskodni, legalább
egy parkolóállás helyének megfelelő
területen.
b) A járdára telepített kerékpártároló
mellett visszamaradó – kerékpárral el
nem foglalt – gyalogosfelület (gyalogossáv) szélessége legalább 1,5 méter legyen.
c) A kerékpár vázát lehajolás nélkül
rögzítő, kb. 80 cm magasságú támasztókeretek egymástól legalább 120 cm
távolságra telepíthetők.
d) Esővédő tető csak közpark területén
létesíthető.
3. Szobor, emlékmű, díszkút és egyéb
képzőművészeti alkotás létesítése a településkép védelmi és közlekedési feltételek
betartásával, a műszaki adottságok figyelembevételével megengedett.
4. Utcai szemétgyűjtő kialakítása a környező
épületek stílusához igazodó legyen. Nem
helyezhető el szemétgyűjtő az épület
homlokzati falán, vagy közvetlenül annak
falsíkja előtt a járdán.
5. Közterületen önálló bankjegy automata,
egyéb árusító automata – a parkoló- és
jegyárusító automaták kivételével –nem
helyezhető el.
6. Felszíni tömegközlekedési megállóhoz létesítendő utasváró környezetében a jegyárusító
automatát, a szemétgyűjtőt, a várakozó
építmény szerkezetével összeszerelten, anyaghasználatával összhangban kell elhelyezni.
7. Új közművelődési hirdetőoszlop közterületen nem létesíthető. Fennálló hirdetőoszlop
a településképvédelmi szempontok
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érvényesítésével tartható fenn, a településképvédelmi környezetben egységes formai és
anyaghasználati kivitelben.
8. Pavilon, kioszk közterületen és közforgalom
számára megnyitott területen nem helyezhető el, kivéve engedélyezett közterületi
rendezvényekhez, ideiglenes jelleggel,
legfeljebb a rendezvény ideje alatt, a településképvédelmi szempontok érvényesítésével.
9. Nyilvános illemhely
a) közterületen építményben, pavilonban,
kioszkban, illetve rendezvényhez
kapcsolódóan, annak időtartama alatt a
rendezvényhez szükséges darabszámban
helyezhető el;
b) járdán a felszín felett akkor létesíthető,
ha az általa elfoglalt terület után a
visszamaradó gyalogosfelület szélessége – a berendezési- és biztonsági sáv,
továbbá a kiszolgálásra szolgáló területe
nélkül – a közlekedési célú közterületen
legalább 4,0 méter és nem kisebb, mint a
járdaszélesség 75%-a, egyéb közterületen
legalább 2,0 méter;
c) terepszint alatti önálló építményként
méret- és egységszám korlátozás nélkül
létesíthető;
d) létesítése a közterületi mélygarázsban
kötelező, legalább 2-2 különnemű
fülkével;
e) zöldterületen, játszótéren elhelyezhető.
10. A járdavédelemre szolgáló akadályozó
oszlopsor, kőbaba stb. egy-egy utcaszakaszon egységes kivitelben helyezhető el,
tartható fenn.
11. A közkert illetve köztér növényzetének és
állagának védelmére létesítendő parkrácsok
és kerítések színe és formavilága legyen
összhangban a tér jellegével, általános
anyaghasználatával, utcabútoraival és
köztárgyaival.
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Ajánlás – jó példák

A modern szökőkút a Szabadság tér
egyik legnépszerűbb eleme

Rákóczi Ferenc monumentális szobra
a Kossuth teret díszíti

Somogyi Árpád szobra az
Agrárminisztérium előtt

Süttői mészkőből készült a Kossuth téren
álló szoborcsoport rekonstrukciója

Egyedi kialakítású poller
a Parlament előtt

Egységes anyagú kőbaba és burkolat

Járdavédelmet szolgáló poller
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Gyalogos és kerékpáros zóna diszkrét
jelölése kőbabákkal és pollerrel

Ivókút a Kossuth téren

A felújított Kossuth tér padjai

A tér szögletes formáihoz illeszkedő
kerékpártároló

Különböző funkciójú felületek stílusos
elválasztása
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A kerületre jellemző kerékpártároló

Egyszerű közterület lehatárolás
növényekkel, utcabútorokkal
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Kutyafuttató a belvárosban

Szolid megjelenésű hulladéktároló
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8.4. Közterület-alakítás
8.4.3. Sajátos építmények, műtárgyak

Karakterelem
A sajátos építményfajták a belvárosban többnyire épületnek
nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási,
vízellátási és vízgazdálkodási, sajátos technológiájú építmények,
melyek megjelenése jellegüknél fogva általában a funkcionalitásnak van alárendelve, így a legtöbbször zavaró sebként jelentkeznek
a városképben. A sajátos építmények, műtárgyak ugyanakkor
esztétikusan, vagy rejtve is kialakíthatók, mely a településkép
védelme érdekében kiemelten fontos.
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Útmutató, ajánlás
· Sajátos építmény, műtárgy a terület egységes
arculatát megőrizve helyezhető el, tartható fenn.
· A közterületen sajátos építményfajtát,
építményt, köztárgyat, zöldfelületet vagy új
képzőművészeti alkotást érintő építési tevékenység és egyéb beavatkozás közterület-alakítási terv
alapján végezhető, ennek hiányában az útmutatót, az ajánlásokat és a részletes településképi
követelményeket maradéktalanul figyelembe kell
venni ezen építési tevékenységek, beavatkozások
megvalósítása során.
· A közművek fejlesztésénél a műtárgyak elhelyezésénél kiemelten fontos a megfelelő műszaki
előkészítés, a kivitelezési folyamatok szakszerű és
előrelátó ütemezése, az indokolatlan bontások,
a városesztétikai szempontból elfogadhatatlan
műszaki megoldások elkerülése érdekében.
· A közterület-alakítás tervszerűen kell, hogy
történjen, az egyes szolgáltatók el kell, hogy
fogadják a közterület-alakítás tervekben
szereplő ütemezési fázisokat, és a településképi
szempontból elvárt műszaki megoldásokat. A
közművezetéket a szabványok szerint megengedett legkisebb fektetési távolságra tervezendők,
hogy teret biztosítsanak utcafásításra.
· Közműhálózatokhoz kapcsolódó műtárgyak,
tűzcsapok, kapcsolószekrények és egyéb vezetékek
térszín alatti kivitelben történő telepítése elvárt.
· Az időszakos és ideiglenes térhasználatú közterületi kitelepülések számára szolgáló, terepszint
alatti közműcsatlakozások a közterületek
felújításánál biztosítandók.
· Az építmények és műtárgyak elhelyezése a
legkevesebb burkolatbontással valósuljon meg.
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Részletes településképi követelmények
1. Közterület felújítása során
a) a transzformátorállomásokat, a hálózati
berendezéseket, az elektromos elosztószekrényeket, a közterületi energiapontokat (rendezvény elosztók) terepszint
alatti kivitelben kell telepíteni;
b) az egyes közművek védőtávolságát figyelembe véve amennyiben az műszakilag
lehetséges egyesített közmű nyomvonal
létesíthető.
2. Közterületen felszín felett energiaellátási és
elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak nem helyezhetőek el.
3. Az energiaigény bővülése miatt létesítendő
transzformátor berendezés (trafóház,
oszloptrafó) közterületen felszín felett
nem helyezhető el, azt a felszín alatt vagy
a terepszinthez képest legfeljebb 0,6 m
kiemelkedéssel, térépítészeti és kertészeti
megoldásokkal takartan kell biztosítani,
vagy épületen belül kell elhelyezni.
4. A járdában több külön szolgáltató által
üzemeltetett hálózat esetén közös aknát kell
létesíteni. Az útkereszteződéseknél a járdában legfeljebb két felszín alatti szekrény
(akna) létesíthető amennyiben a területen

meglévő aknában való elhelyezés műszakilag
nem oldható meg.
5. A tömegközlekedési járművek energiaellátását szolgáló felső vezetéken kívül más
légvezeték, közlekedést szolgáló légkábel és
tartóoszlop nem létesíthető.
6. Vezeték nélküli elektronikus hírközlési
építménye, műtárgya
a) önálló sajátos építményként – nem más
építményen elhelyezett módon – csak
más műtárgynak kinézően zászlótartóként, vagy műalkotásba foglaltan
alakítható ki,
b) lapostetős épületen csak az épület
részeként, az épület megjelenéséhez
illeszkedve, illetve takartan, a közterületről nem láthatóan helyezhető el, ha az
elhelyezés az épület legalább 20 méteres
magassága felett történik,
c) magastetős épület padlásterében akkor
helyezhető el, ha biztosított, hogy a padlástérben nincs más rendeltetési egység.
7. Mobil WC közterületen nem helyezhető
el, kivéve engedélyezett közterületi
rendezvények és közterületi infrastruktúra
hálózatokon végzett munkálatok esetében,
ideiglenes jelleggel a rendezvény és a munkálatok ideje alatt.

Ajánlás – jó példák

Kortárs megjelenésű tartóoszlop

Süllyedő poller
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Felszín alatti energiapont

182

8. Arculati jellemzők, útmutató és ajánlások, részletes településképi követelmények

Díszes fedlap

Minimalista villamosmegálló a Kossuth
téren

Díszes fedlap

Zászlótartórúd

Párafúvóka

Díszes fedlap
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8.5. Fénytervezés
8.5.1. Épületek díszvilágítása, közterületek megvilágítása

Karakterelem
Az értékes városkép nem csak nappal, de éjjel is legalább olyan
fontos. Az egyes épületek és közterületek éjszakai megvilágítása
karakteresen határozza meg a városképet, alakítja a városimázst.
Sokszor egy-egy megvilágítás a város jelképévé is válhat. Ilyen
jelkép az Országház éjszakai látványa is, mely a pesti Duna-part
legmeghatározóbb elemeként megköveteli a környező épületek és
közterületek harmonikus, tervezett megvilágítását.
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Arculati jellemzők, formajegyek
Számos értékes épület rendelkezik díszvilágítással,
de mind közül kiemelkedik az Országház, melynek
díszvilágítása a dunai panorámában betöltött
kiemelkedő szerepének megfelelően egyensúlyban áll
a Budavári palota, a Mátyás templom és Halászbástya esti látványával.

Díszvilágítás jellemző kialakítása

Az egyes épületek díszvilágítása alapvetően két
fő fényforrás típusból tevődik össze: az adott
objektumon elhelyezett a díszítő világításból és az
épületeket kívülről megvilágító díszkivilágításából.
Előbbiek általánosan rejtett módon kerülnek
elhelyezésre, míg a közterületen lévő berendezések
jelentősen befolyásolják a közterületek megjelenését,
használatát is.
Az épületek díszvilágítása általánosan sárga és
fehér színekből épül fel, a különböző épületrészek,
díszítőelemek sok esetben eltérő színhőmérséklettel,
fényerővel külön kiemelésre kerülnek.

Közterületek jellemző megvilágítása

Jellemző színhasználat

A közterületek megvilágítása a városkép szebbé tétele
mellett a közlekedésbiztonságot, közbiztonságot
egyaránt szolgálja, így a városkép mellett több szempont egyszerre kell, hogy érvényesüljön. Budapesten
az időben elhúzódó folyamatos korszerűsítések révén
meglehetősen vegyes közvilágítási rendszer működik.
Bár legnagyobb részarányban még mindig a nagynyomású nátriumlámpás berendezések üzemelnek, az
utóbbi időben egyre növekszik a LED-es fényforrások
aránya, melyek sokszor a megszokott kadmiumsárgától magasabb színhőmérséklettel rendelkeznek.
A városi fényszennyezés jelentősen befolyásolja a
természeti értékeket, így a városi faunát is, ezért az
egyes megvilágítások megtervezése komplex világítási irányelvek figyelembevételét követeli meg.
· Nem jellemző a területen, így karakter idegenek
· a díszkivilágításban színes villogó fények
használata;
· hideg, dinamikus fényt adó díszkivilágítás
alkalmazása;
· a díszkivilágítással rendelkező szobrok, emlékművek, nevezetes épületek esti látványát elnyomó,
vagy ellenpontozó díszkivilágítás;
· a jelentős fényszennyezést okozó közvilágítás.
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Útmutató, ajánlás

Díszvilágítás jellemző kialakítása

· A világítás tervezése a 732/2015. (V. 27.) Főv.
Kgy. határozattal elfogadott Budapest Világítási
Mestertervben foglaltak szerint történhet;
· Az épület díszvilágítását úgy kell megtervezni, hogy
az ne konkuráljon a nevezetes épületekkel, különösen az Országházzal;
· Az épület díszvilágítása ne az épület nappali
képének leképzését jelentse, harmonizáljon a
megvilágított tárgy építészetével, felerősítve
annak egyes részleteit;
· A közvilágítás megválasztásánál a fényszennyezés
minimalizálására kell törekedni;
· Az egyes közterületek megvilágítása igazodjon a
városszerkezeti hierarchiához, az adott közterület
jellegéhez, funkciójához, éjszakai használatához,
egyedi adottságaihoz;
· A közvilágítás összehangoltan, egységében belátható utcánként, terenként harmonikus fényhatást
eredményezzen;
· Városképi elvárások érvényesítése mellett olyan
fenntartható és energiahatékony közvilágítási
rendszerek alkalmazandók, melyek, biztosítják a
közlekedés, a köz- és vagyonbiztonság feltételeit;
· Az éjszaka folyamán kevésbé használt közterek
megvilágításánál az intelligens, (jelenlét-érzékelés,
vagy időpont alapján dimmelő) világítási rendszerek alkalmazását javasolt előnyben részesíteni;
· A közvilágítás fénye zavaró módon ne világítson be
a lakásokba, a fénypontok a lakások ablakaiból ne
okozzanak kápráztatást;
· A közvilágítási berendezések összehangoltan,
legalább utcánként, terenként, egységes formavilágúak, anyaghasználatúak legyenek;
· A világító berendezések megválasztásánál elsősorban a modern dekoratív világítási berendezések
alkalmazása javasolt, melyek funkcionális kialakításában és ornamentikájában a mai kor ízlése szerinti,
magas esztétikai értékkel bírnak;
· Stíl dekoratív világítási berendezés csak indokolt
esetben, mintadarab szerinti kialakítás szerint
kerüljön elhelyezésre;
· Funkcionális arculatú világítási berendezés, mely
használati értékén túl önmagában esztétikai
értékkel nem rendelkezik, csak rejtett módon
kerüljön kialakításra;
· Fényfestés esetén a vetítés képanyaga tartsa tiszteletben a kiemelt településkép-védelmi környezet
méltóságát.
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Részletes településképi követelmények
1. A Duna budai oldaláról látható épületek
esetében a díszkivilágítást a Margit-híd és
Lánchíd között a pesti Duna-partszakasz
együttes látványában kell megtervezni,
méretezéssel ellátott éjszakai látványtervvel kell igazolni.
2. Épületek díszvilágításánál a Budapestre
jellemző kadmiumsárga világítással harmonizáló színhőmérsékletű megvilágítás
alkalmazandó.
3. Épületen lévő díszkivilágítási berendezés
csak rejtve, vagy a homlokzati architektúrához illeszkedően alakítható ki.
4. Süllyesztett világítási berendezés csak a
közlekedési felületeken kívül helyezhető
el úgy, hogy annak fénye nem lehet zavaró
hatással a közlekedőkre.
5. A közterületek felújításával egy ütemben
történő közvilágítás megújításakor a
világítási berendezések elrendezését és
kialakítását a forgalomtechnikai berendezésekkel össze kell hangolni.

6. A közvilágítási berendezések elhelyezésére
kijelölt berendezési sávot minimalizálni kell.
7. Új felsővezetéktartó oszlop létesítése
esetén közös tartóoszlopos világítási
megoldást kell alkalmazni, amennyiben
az megfelel a hatékony világítástechnikai
szempontoknak.
8. Amennyiben a járda szabad felületének
szélessége nem éri el az 1,5 métert, és
a műszaki és jogi adottságok lehetővé
teszik, akkor az útközepes felfüggesztett
közvilágítási elrendezést kell előnyben
részesíteni, lehetőség szerint középvezetős
betáplálással.
9. Homlokzatok vetített képes megvilágítása,
fényfestés csak eseményhez köthetően,
kulturális céllal alkalmazható.
10. Villogó, zavaró fényhatást, kápráztatást,
vakítást okozó világítás, LED futófény nem
helyezhető el.
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Ajánlás – jó példák

A kőtárhoz vezető lépcső megvilágítása

Rekonstruált Kossuth szobor díszvilágítása

Az Országház főbejáratát őrző
oroszlánok
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Az Országház díszvilágítása

Látogatóközpont bejáratának esti fényei

A Látogatóközpont lépcsőjének egyedi
megvilágítása
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Az Olimpia park egyszerű villanyoszlopa

Díszes belvárosi villanyoszlop

Kovácsoltvas kandeláber

Homlokzat megvilágítását szolgáló
reflektorok

Útközepes felfüggesztett közvilágítás

Parkvilágítási kandeláberoszlop
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Bérház a Báthory és Honvéd utca sarkán (1906)
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24698/1

Zoltán utca 6. /
Akadémia utca 19.

•

24707

Akadémia utca 21. /
Garibaldi utca 1.

•

24706

Garibaldi utca 3.

••

24699

Zoltán utca 8.

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
A ma négy ingatlanból álló épületegyüttes tetőgerincének sarokpontjait
a tető gerincen zászlórúdszerű díszműbádogos munkák díszítették. Az
összesen hat ponton álló díszből ma mindössze a Garibaldi utca 3. szám
alatti ingatlanon maradt meg ez részben. Az Akadémia utca 19. és 21. alatti
ingatlanok esetében 2-2, a Zoltán utca 8. esetében 1 ilyen tetődísz hiányzik.
Rekonstrukciójuk a meglevő dísz, valamint archív fotók alapján hitelesen
elvégezhető, annak érdekében, hogy az épületeket egységbe fogó eredeti
építészeti koncepció megfelelő városképi hangsúllyal érvényesülhessen.
• • Megvan a dísz, további vizsgálat kérdése, hogy a meglevő dísz bizonyos formáit nem egyszerűsítették-e le.

HOMLOKZATTAGOLÁS

ÉPÜLET CÍME

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐHAJLÁSSZÖG

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

TÖMEGARÁNY
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Nádor utca 36. /
Garibaldi utca 6.

•

•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület eredeti tetőszerkezete két ponton változott meg. Egyrészt eredeti,
szecessziós díszítményeit (kiszellőzők, csúcsdíszek, gerincdísz, attika)
eltávolították, másrészt a tető alsó síkjában a tetőtérbeépítés szalagablakai
jelentek meg, mely részben az eredeti tetőformát és tetőhajlásszöget is
módosította. Előbbiek rekonstrukciójára, utóbbinak pedig a tetősíkig való
visszabontására és az eredeti attika rekonstrukciójával, az utcaszintről
való takarása szükséges, mivel a jelenlegi kialakítás alacsony, az eredetit
sértő építészeti minőségével rontja az épület értékeinek érvényesülését.

HOMLOKZATTAGOLÁS

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

24709

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

ÉPÜLET CÍME

TETŐHAJLÁSSZÖG

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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TÖMEGARÁNY

192

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület attikaszintjének falazatát és nyílásrendjét a tetőtér
beépítésének keretében a 20. század második felében előnytelenül
megváltoztatták. Az eredeti nyílásrend és attikakialakítás részleges
visszaállítása archív felvételek alapján hitelesen elvégezhető, ami
különösképp a sarokrizalitok esetében indokolt városképi okokból.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

HOMLOKZATTAGOLÁS

Kossuth Lajos tér 5. /
Garibaldi utca 2.

TETŐHAJLÁSSZÖG

24710/2

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

ÉPÜLET CÍME

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

HELYRAJZI
SZÁM

193

TÖMEGARÁNY

9. Egyedi rekonstrukciós tételek

•

•

•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület Kossuth téri oldala tetőszerkezetének jobb (nyugati) oldalán,
a csatlakozó ingatlan felé utólagosan teraszt alakítottak ki még az
1930-as évek végén. Az utólagos tetőterasz megszüntetendő, az eredeti tetősík helyreállítandó a déli tér egységes képe érdekében.

HOMLOKZATTAGOLÁS

Kossuth Lajos tér 10. /
Vértanuk tere 1.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24712

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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Szabadság tér 16. /
Zoltán utca 18. /
Vécsey utca 2.

•

•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület főhomlokzatának középrizalitja fölött egykor elhelyezkedett
nagyméretű manzárd-tetőidomot a II. világháborút követően elbontották.
Archív felvételek alapján hitelesen rekonstruálható egyrészt az eredeti
építészeti elgondolás, másrészt a városképben betöltött szerep okán.

HOMLOKZATTAGOLÁS

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

24716

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

ÉPÜLET CÍME

TETŐHAJLÁSSZÖG

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület Zoltán utca – Nádor utca sarokhomlokzatát díszítő attikán állt
díszműbádogos fáklyatartó díszkandeláberek a 20. század második felében
elpusztultak. Pótlásuk archív felvételek alapján hitelesen megoldható a a Nádor
utcai szomszédos épülettel épülettel képezett egység helyreállítása miatt.

HOMLOKZATTAGOLÁS

Zoltán utca 16. /
Nádor utca 29.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24717

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

9. Egyedi rekonstrukciós tételek
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Vécsey utca 4. / Nádor
utca 31. /Vértanúk
tere 2.

•

•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület Vértanúk terei homlokzatát díszítő nagyméretű manzárd tetőidomot és a Vécsey utcai homlokzat középtengelyében állt oromzatot
a II. világháborút követően elbontották. Rekonstrukciójuk a megmaradt
részletek, valamint archív felvételek alapján hitelesen elvégezhető,
a Kossuth Lajos tér történeti képének helyreállítása érdekében.

HOMLOKZATTAGOLÁS

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

24718

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

ÉPÜLET CÍME

TETŐHAJLÁSSZÖG

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület 2. és 5. homlokzati tengelye fölött elhelyezkedő nagyméretű oromzatokat az 1940-es évek második felében elbontották.
Rekonstrukciójuk archív felvételek alapján hitelesen megoldható az
épület eredeti építészeti elgondolásának helyreállítása miatt.

•

HOMLOKZATTAGOLÁS

Vécsey utca 3.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24721

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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Vécsey utca 5. /
Vértanúk tere 3. /
Báthory utca 1.

•

•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület két sarok zárerkélye fölötti neogótikus toronytetőt, valamint
a tetőszerkezet egyéb díszeit (oromzatok részletei, attika, csúcsdíszek)
a II. világháború után eltávolították, a tetőhéjalás mintázatát megszüntették. Helyreállításukat az egykorú felvételek alapján az épület
Kiemelt Nemzeti Emlékhely képében betöltött szerepe indokolja.

HOMLOKZATTAGOLÁS

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

24722

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

ÉPÜLET CÍME

TETŐHAJLÁSSZÖG

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
A tetőhéjalás díszes gerince, a csúcsdíszek, valamint a felső szint
sgraffito-díszítése a 20. század folyamán elpusztultak. Rekonstrukciójuk
az egykorú felvételek és a helyszíni maradványok alapján elvégezhető
az épület eredeti megjelenésének helyreállítása érdekében.

•

HOMLOKZATTAGOLÁS

Báthory utca 5. /
Honvéd utca 4.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24724

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület eredeti homlokzati díszítését és tetőzetét a 20. század
közepe táján történt emeletráépítés a II. emeletig részben, a fölött
döntően megsemmisítette. Az egykorú felvételek és tervek alapján az
épület eredeti megjelenésének rekonstrukciós lehetőségei megvizsgálandók, az eredeti építészeti elgondolás visszaidézése céljából.

•

HOMLOKZATTAGOLÁS

•

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

Honvéd utca 8. /
Kálmán Imre utca 3.

TETŐHAJLÁSSZÖG

24886

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

ÉPÜLET CÍME

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

HELYRAJZI
SZÁM

201
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HOMLOKZATTAGOLÁS

Kálmán Imre utca 2.
/ Honvéd utca 10. /
Kozma Ferenc utca 5.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24887

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

9. Egyedi rekonstrukciós tételek

TÖMEGARÁNY
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•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület eredeti homlokzati díszítését a 20. század folyamán leegyszerűsítették,
a főpárkány számos elemének és a Kálmán Imre utcai homlokzat középrizalit feletti
attikafal megszüntetésével, valamint, valamint a IV. emeleti ablakközök sgraffitoképeinek megszüntetésével. Előbbiek helyreállítása, utóbbi helyreállíthatóságának
megvizsgálása az eredeti építészeti elgondolás visszaállítása miatt szükséges.

HELYRAJZI
SZÁM

ÉPÜLET CÍME

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

TETŐHAJLÁSSZÖG

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

HOMLOKZATTAGOLÁS
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9. Egyedi rekonstrukciós tételek

24891

Kossuth Lajos tér 11. /
Alkotmány u. 1. / Kozma
Ferenc u. 2./Báthory u. 2.

•

•

•

•

•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az Agrárminisztérium épületének eredeti homlokzati díszítőrendszerét már az 1890es évek folyamán, majd az 1910 körüli felújításkor is durván leegyszerűsítették, majd
a 20. század folyamán több alkalommal is ráépítettek. Eredeti külső képének helyreállítása a Kiemelt Nemzeti Emlékhely képe, valamint az eredeti építészeti elgondolás
visszaállítása okán szükséges az egykorú fotók és egyéb források alapján.

9. Egyedi rekonstrukciós tételek

HOMLOKZATTAGOLÁS

Szalay utca 3. / Vajkay
utca 5. / Honvéd utca 18.

•

•

•

24900/2

Honvéd utca 16. /
Vajkay utca 3.

•

•

•

24900/3

Alkotmány utca 4. / Vajkay
utca 1. / Honvéd utca 14.

•

•

•

TETŐHAJLÁSSZÖG

24900/1

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

ÉPÜLET CÍME

TÖMEGARÁNY

HELYRAJZI
SZÁM

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK
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EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épületegyüttes eredeti, kerámia- és mozaikelemes homlokzati díszítőrendszerét
a 20. század közepén felszámolták, Honvéd utca - Szalay utca sarki tetőidomának
felső szintjét lebontották, tetőhéjalását méltatlan anyaghasználattal oldották
meg. Az épület eredeti homlokzati kiképzése rekonstrukciós lehetőségeinek
vizsgálata az eredeti építészeti elgondolás kibontása érdekében elengedhetetlen.

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület tetőgerincén eredetileg húzódó díszrácsot a 20. század közepén
leszerelték. Rekonstrukciója egykorú tervek és fotók alapján az eredeti
építészeti elgondolás érvényesítése és városképi szempontból indokolt.

HOMLOKZATTAGOLÁS

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

Kossuth Lajos tér 17.

TETŐHAJLÁSSZÖG

24918

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

ÉPÜLET CÍME

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

HELYRAJZI
SZÁM

205

TÖMEGARÁNY

9. Egyedi rekonstrukciós tételek

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
A tetőemeleten a dunai oldalon utólagosan megnagyobbították
a nyílásokat a 20. század második felében. Ezek mérete – az eredeti parapetmagasság visszaállításával – a városképi egységesség
újbóli előállítása érdekében az eredeti szerint helyreállítandó.

HOMLOKZATTAGOLÁS

Kossuth Lajos tér 13-16. /
Falk Miksa utca 2.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24919

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

9. Egyedi rekonstrukciós tételek

TÖMEGARÁNY
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•

•

•

•

HOMLOKZATTAGOLÁS

Falk Miksa utca 3.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24926

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA
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9. Egyedi rekonstrukciós tételek

•

•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület eredeti tetőszerkezetének elpusztításával emeletráépítés
készült a 20. század második felében. A ráépítés megjelenése az eredeti
állapot elemzése alapján a harmonikus városképi megjelenés és az eredeti
építészeti elgondolás jobb érvényesülése érdekében módosítandó.

HOMLOKZATTAGOLÁS

Falk Miksa utca 1. /
Szalay utca 2.

HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA

24919

TETŐHAJLÁSSZÖG

ÉPÜLET CÍME

TETŐGERINC,
TETŐFELÉPÍTMÉNYEK

HELYRAJZI
SZÁM

TETŐZET
KIALAKÍTÁSI MÓDJA

9. Egyedi rekonstrukciós tételek

TÖMEGARÁNY
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•

EGYEDI REKONSTRUKCIÓS TÉTEL ÉS INDOKOLÁS
Az épület manzardtetejének díszműbádogos munkái a 20. század második felében
megsemmisültek. Pótlásuk egykorú felvételek alapján lehetséges, a rekonstrukció
az épület Kiemelt Nemzeti Emlékhely képében játszott szerepe okán indokolt.

9. Egyedi rekonstrukciós tételek

209

210

Kossuth Lajos tér burkolati játéka (2018)

10. Függelék
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10. Függelék

10.1. Kép- és ábrajegyzék
OLDALSZÁM

KÉP, ÁBRA
ALÁÍRÁSA

6. o.

„Ég és föld, a két ellentétes
elektromos pólus” bronz szobor (1931)

8. o.

„Az Országház”

ALÁÍRÁST KIEGÉSZÍTŐ
SZÖVEG

FORRÁS SZERINTI
MEGNEVEZÉS

Máray Lajos és Ohmann
Béla műve, Markó
Károly utca 9-11.

FORRÁS
szerző (2018)

Wachsler Tamás

10-11. o. „A kiemelt nemzeti emlékhely
területe”

szerző (2018)

12. o.

Országgyűlés Hivatala

„A kiemelt nemzeti emlékhely”
(2014)

14-15. o. „A kiemelt nemzeti emlékhely településkép – védelmi
környezete”
16. o.

„Az Országház déli homlokzatán Szent István király szobra
(1896)”

szerző (2018)

Köllő Miklós műve

szerző (2018)

18-19. o. „A kiemelt településkép-védelmi környezet területe”

szerző (2018)

20-21. o. „A Kossuth Lajos tér térfalai a
Nemzeti Vértanúk Emlékműve
visszaállítása és az Összetartozás Emlékhelye építése előtt
(2015)”

Wachsler Tamás

22. o.

„Kossuth Lajos tér, gróf Tisza
István szobra (1938)”

Zala György, Orbán
Antal, Foerk Ernő műve

FORTEPAN / Nagy Gyula
adományozó
http://fortepan.hu/_photo/
display/54202.jpg

24-25. o. „Panorámafotó a kiemelt településkép-védelmi környezetről
(2021)”

26. o.

„Pest és környéke áttekintő
térkép (1775)”

Wachsler Tamás

Budapest (1775) Pest és környékének
áttekintő térképe

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.221/cop1
https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/maps/
bfl/b/b_221_cop1.ecw/
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10. Függelék

27. o.
bal
hasáb

„Pest belterületének városrendezési terve (1805)”

Pest belterületének városrendezési
térképe

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.221/5
https://maps.hungariSituations Plan zur Regulirung und Vercana.hu/hu/BFLTerkepschönerung der königlichen Freystadt
tar/856/?list=eyJmaWx0ZXJPest in Ungarn
zIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJÉpületek alaprajza; főbb épületek névvel GTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcm(színház, templom, városháza, kaszárNoeS0yKSJ9
nya, egyetem, hajóhivatal, új szervita
kolostor); telekszámok, telekhatárok;
utcanevek; botanikus kert; hajóhíd;
országutak; városárok; szabályozási vonalak. Sz. K. Pest város Mérnöki Hivatala
pecsétjével.
BTM: 1826. évi kéziratos másolat 3
szelvényben.
OSZK: 1930. évi nyomtatott, ff másolat,
~1:7200, 48×63, közigazgatási térkép
jellegű vázlat,
Kiadta: Magyar Királyi Állami Térképészet; MOL: 1805–1808 között készült

27. o.
jobb
hasáb

„Az Újépület” (1895)

Újépület

BTM Kiscelli Múzeum
Fényképgyűjtemény
http://egykor.hu/images/2010/original/budapest-ujepulet-szabadsag-ter.jpg

28. o.
bal
hasáb

„Valero Antal egykori selyemgyára (1890), Honvéd utca
24-30. ”

FP13_Honvéd utca 24-30. Valero
laktanya (Valero Antal egykori selyemgyára), a Markó utca felől nézve.
A felvétel 1890 után készült.jpg

FORTEPAN Budapest Főváros
Levéltára adománya /
Klösz György felvétele
http://fortepan.hu/_photo/
display/82399.jpg

28. o.
jobb
hasáb

„Ideiglenes vízmű a Széchenyi
rakparton (1895)”

FP87_Széchenyi (Rudolf) rakpart,
ideiglenes vízmű a Margit híd és a
Parlament között. A felvétel 1895 körül
készült.jpg

FORTEPAN Budapest Főváros
Levéltára adománya /
Klösz György felvétele
http://fortepan.hu/_photo/
display/82385.jpg

29. o.

„Pest- Buda- Óbuda áttekintő
árvíztérképe az 1838. évi árvíz
okozta épületkárok ábrázolásával (1838)”

Budapest (1838)
Pest-Buda–Óbuda áttekintő árvíztérképe az 1838. évi árvíz okozta
épületkárok ábrázolásával – Pest-Buda
belterületének Duna-parti statisztikai
térképe

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.d.241/4a
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/135/?list=eyJxdWVyeSI6ICJGRUpaPShcIlBlc3QtQnVkYVx1MjAxM1x1MDBkM2J1ZGFcIikifQ

30. o.

„Pollack Mihály terve (18391840)”

No 30/1-7 Az Országház terve, 1843.,
Pollack Mihály,

Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Országos Levéltára
T_18_No_30/1

31. o.

„Pest áttekintő térképei (1775,
1803)”

Pest áttekintő térképe- Budapest (1775) Pest és környékének
in az Országház helye
áttekintő térképe
a 18. században még
feltöltésre váró gödör
terület, a századforduló már a terület
rendezéséről tesz
tanúbizonyságot.
Pest belterületének várostérképe
Főbb épületek (Újépület és Invalidus
palota); utcahálózat; városrésznevek;
hajóhíd, hajómalmok; országutak;
hegyrajz; Városliget; Orczy-kert tava,
Duna-ág, Szilas-patak; erdők. Szelvényhálózati beosztás.
Melléklet a Ráth-féle Wegweiserhez
(1804).

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.221/cop1
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/55/?list=eyJxdWVyeSI6ICJCRkwgWFYuMTYuYi4yMjEvY29wMSJ9
Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.221/45
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/855/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0yKSJ9

10. Függelék
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32. o.
fent

„Lipótváros áttekintő térképe
(1824)

Az 1827-ben készült
áttekintő térképen az
Országház helyén a
királyi hajóhivatal és
felparcellázott beépítetlen telkek láthatók.

Lipótváros (mai Deák Ferenc utca és
Szent István körút közötti terület)
áttekintő térképe_1824
Épületek alaprajza, piaci bódék. Újépületen túli terület, terepelemek; utak,
temető, tó; fásított terület.

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.224/61
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/1145/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0yKSJ9

32. o.
lent

„Térrajz (1837)”

Az 1837-ben készült
térrajzon az Országház
helyén a királyi hajóhivatal és felparcellázott
beépítetlen telkek
láthatók.

Pest-Buda–Óbuda áttekintő térképe a
jelentős középületek rajzával és látképekkel /Vasquez/
1837

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.d.241/cop3 (1-4)
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/76/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0yKSJ9

33. o.
fent

„Térrajz (1853)”

Az 1853-ban a királyi
Pest-Buda belterületének várostérhajóhivatal mellett már képe
Stadt Schopper Platz
1854
vagyis a Tömő tér elnevezéssel jelenik meg a
beépítetlen terület.

33. o.
„Az ideiglenes vízmű terve
lent, bal (1868, részlet)”
hasáb

Sz. kir. Pest városának térképe. Szabad királyi Pest városa egész határának átnézeti térképe_1867_72
Keletkezés éve: 1867–72
Megjelenés éve: 1872–1920
Régi és új helyrajzi számok; ingatlanok
mérete. Az FKT folyamatosan jelölte
a rendezési vonalakat, az új helyrajzi
számokat és utcaneveket, az építési
és szabályozási engedélyek és határozatok számát.
A Halácsy-féle üvegszelvényekről másolt. 1–103. sz.: 1:720 (beltelkek),
104–264. sz.: 1:1440 (külterület).

33. o.
lent,
jobb
hasáb

„Pest belterületének városrendezési terve (1872, részlet)”

34. o.

„Pest áttekintő szabályozási
terve (1873)”

35. o.

„Magyar Törvénytár 1879-1880.
évi törvényczikkek, Budapest,
Franklin-Társulat (1896)”

A William Lindley kútmérnök által tervezett
ideiglenes vízmű 1868.
decemberében kezdte
meg működését, a
terven az Országház
felirat mellett még az
ideiglenes vízműhöz
tartozó vízvezeték
telep és annak vízmedencéje látható.

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.d.241/18
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/156/?list=eyJxdWVyeSI6ICJCRkwgWFYuMTYuZC4yNDEvMTgifQ
Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.221/18 (1–264)
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/895/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0yKSJ9

Pest belterületének városrendezési
térképe
Rendezési és szabályozási terv. Épületek alaprajza, telekszámok; partszabályozás által nyert telkek, tervezett
épületek az elevátor környékén; régi
temetők, tervezett Margit híd; hegyrajz; részletes vízrajz; művelési ágak;
kertek, parkok. KSH: 1872, 1878

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.221/25 (1–8)
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/925/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0yKSJ9

Pest áttekintő szabályozási térképe_1873_Fővárosi Közmunkák Tanácsa,
Halácsy Sándor
Keletkezés éve: 1873

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.b.221/33 (1–9)
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2382/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0xMykifQ

Épületek alaprajza; szintvonalak.
georeferált

Magyar Irod. Intézet és
Könyvnyomda (2018)
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37. o.

10. Függelék

„Patres conscripti (1882)”
Hauszmann Alajos
„Alkotmány II. (1882)” Schickedanz Albert, Freud Vilmos

38-39.
o.

Az 1882. évi pályaművek

Az Építési Ipar, 7. évf. 1883.,
II. sz. melléklet
A budapesti Országház pályatervei.
Dunaparti távlat.

Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Országos Levéltára
T_15_-_No._9/c/1.

„Scti. Stephani Regis (1882)”
Otto Wagner

Országgyűlés Hivatala
Műszaki Főosztály Építészeti
Osztály Tervtára

„Moriamur pro rege nostro
(1882)” Fellner és Helmer

Országgyűlés Hivatala
Műszaki Főosztály Építészeti
Osztály Tervtára

„Magyarország nem volt, hanem lesz (1882)” Emil Förster

Országgyűlés Hivatala
Műszaki Főosztály Építészeti
Osztály Tervtára

„Alkotmány I. (1882)” Steindl
Imre

Országgyűlés Hivatala
Műszaki Főosztály Építészeti
Osztály Tervtára

„Az Országház nyugati homlokzatának terve, az első tervmódosítást követően (1884)”

A budapesti Országház tervei. Első tervmódosítás_1884_02_12_Steindl Imre.jpg
A budapesti Országház tervei. Első tervmódosítás_1884_02_12_Steindl Imre

Országgyűlés Hivatala
Műszaki Főosztály Építészeti
Osztály Tervtára
Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Országos Levéltára
T_15_-_No._13/6.
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTervtar/10484/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIlNaTz0ob3JzemFnaGF6KSJ9

40-41.
o.

„Országház (1906)”

FP90_Parlament 1906fortepan_115852.
jpg

FORTEPAN / Széman György
felvétele
http://www.fortepan.
hu/_photo/download/fortepan_115852.jpg

43. o.

„Budapest főváros V. kerületében lévő Új-országház és
környékének térrajza” (1890)”

Lipótváros áttekintő térképe (Zrínyi
utcaLipót körút) az Újépület helyének
rendezési tervével_1890

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.17.d.322a/28a
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/3906/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0xMykifQ

44. o.

„A Földművelés-, Ipar- és
Kereskedelemügyi Minisztérium (ma Agrárminisztérium)
)1890-1910)”

foldmuvelesugyi_001044.jpeg

Budapest Főváros Levéltára
HU_BFL_XV_19_d_1_07_057
https://gallery.hungaricana.hu/hu/BFLPhoto/3468/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIkxUX0JGTCJdfSwgInF1ZXJ5IjogIlNaTz0oXCJLb3NzdXRoXCIpIn0&img=0

45. o.

„Az Igazságügyi Palota (1907)”

FP22_Kossuth Lajos (Országház) tér,
Igazságügyi Palota (ekkor Magyar
Királyi Kúria és Ítélőtábla) 1907.jpg

FORTEPAN / Schmidt Albin
felvétele
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/86335.jpg
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46. o.

„A Szabadság tér helyszínrajza
és kertészeti terve (1900)”

A Új-épület telkére tervezett sétány és
befásítási terv
Budapest Székesfőváros Mérnöki Hivatala_1900.jpg

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.e.256/11
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/3910/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0xMykifQ

47. o.

„Az Áru és Értéktőzsde egykori
épülete (1906)”

FP82_Szabadság tér, Tőzsdepalota
1906.

FORTEPAN / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.08.114
http://fortepan.hu/_photo/
display/82639.jpg

„Az Osztrák – Magyar Bank fiókintézetének egykori épülete
(1909)”

Osztrák-Magyar Bank fiókintézete.jpg

Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár
010871
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/3410/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAib3N6dHJcdTAwZTFrIG1hZ3lhciBiYW5rIn0&img=0

„Az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság
egykori székháza (1943)”

FP80_Szabadság tér, irredenta emlékhely virágokból és az Irredenta szoborcsoport. Háttérben balra a Zoltán
utca, jobbra a Vécsey utca.1943.jpg

FORTEPAN / Archiv für
zeitgeschichte eth Zürich
/ Agnes Hirschi / Carl Lutz
felvétele
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/105637.jpg

48. o.
bal
hasáb

„A Magyar Állami Kőszénbánya
Részvénytársaság Nyugdíjintézet egykori székháza”

Az egykori MÁK Nyugdíjintézet bérháza a Kossuth Lajos téren. Budapest
(1927)

Wasmuth’s Monatshefte,
Baukunst und Städtebau,
XIV. évf. 1930., 400. oldal
https://digital.zlb.de/
viewer/readingmode/14192921_1930/327/

48. o.
jobb
hasáb

„Az egykori Kossuth-szoborcsoport (1927)”

FP58_Kossuth Lajos tér, Kossuth emlékmű (Horvay János, 1927.).jpg

FORTEPAN / KÉPSZÁM: 3504
TALÁLAT: 14950 / 109167
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/3504.jpg

49. o.

„A Kossuth Lajos tér északi
térfala napjainkban (2018)”

50. o.

„A Kossuth Lajos tér beépítetlen déli térfala (1912)”

Az Országház [Fénykép]

Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár
020883
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/1319/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAia29zc3V0aCBsYWpvcyB0XHUwMGU5ciAxLTMgb3Jzelx1MDBlMWdoXHUwMGUxeiBcdTAwZTlwXHUwMGZjbGV0ZSJ9&img=0

50. o.

„A Kossuth Lajos tér déli térfalának homlokzati terve, dr.
Hütl Dezső (1928)”

Hültl Dezső tervei.jpg

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.17.d.328.

51. o.

„Bérházcsoport Révész Sámuel,
Kollár József, Hübner Tibor és
Gyenes Lajos tervei alapján”

Kossuth_KT91003.jpg

FORTEPAN / UVATERV
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/9129.jpg

szerző (2018)

A Kossuth Lajos tér
déli térfalát alkotó
épületek
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52. o.

„Ingatlan-nyilvántartási
térkép, a fővárosi tulajdonú
telkek jelölésével (1920 körül)”

Budapest közigazgatási, ingatlannyilvántartási térképsorozata az 1910–26
közötti fővárosi tulajdonú telkek utólagos jelölésével.jpg

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.e.251/32 (1–69)
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2664/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS0xMykifQ

53. o.

„Az Állami Pénzjegynyomda
egykori épülete (1920 körül)”

A_Pénzjegynyomda_épülete.JPG

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
hu/4/4b/A_P%C3%A9nzjegynyomda_%C3%A9p%C3%BClete.JPG

53. o.

„Az Országház kupolája
(1950)”

FP97_Kossuth Lajos tér, Parlament.jpg

FORTEPAN képszám: 60141
találat: 209 / 654
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/60141.jpg

53. o.

„Az Országház kupolája
(2019)”

54-55.
o.

„Az Országház és a Kossuth
híd (1955)”

FP16_kilátás a Halászbástyáról a Parla- FORTEPAN / Heinzely Béla
ment és a Kossuth híd felé.1955.jpg
felvétele
http://fortepan.hu/_photo/
display/129205.jpg

56.o.

„Az V. kerület rendezési és
szabályozási terve (1965,
részlet)”

V_kerület és környéke rendezési és
szabályozási terve, kataszteri jellegű
térkép_1965_BUVÁTI.jpg

57. o.
fent

„A metróakna építése (1951)”

FP39_Kossuth Lajos tér, a metróépítés FORTEPAN / UVATERV
területe, háttérben a Kossuth híd.1951. http://fortepan.hu/_photo/
jpg
display/91415.jpg

57. o.
lent

„MTESZ székház (1974)”

Homlokzat_1974.jpg

59. o.

„Nemzeti Vértanúk Emlékműve
(2020)”

Wachsler Tamás

61. o.

„Az Összetartozás Emlékhelye
(2020)"

Wachsler Tamás

63. o.

„Kossuth Lajos – szoborcsoport, 1927.”

Horvay János műve
(2014)

szerző (2014)

63. o.

„II. Rákóczi Ferenc bronz lovas
szobra, 1937”

Pásztor János műve
(2018)

szerző (2018)

63. o.

„Kéthly Anna szobor, 2015”

Nagy Benedek műve
(2018)

szerző (2018)

64. o.

„Országház, részlet (2018)”

Wachsler Tamás (2018)

66. o.

„A világörökségi védelemmel
érintett területek (azonosító:
30479)”

szerző (2018)

67. o.

„A műemléki védelemmel érintett területek, építmények”

szerző (2018)

68. o.

„A KNEKr. által megállapított
településképi védelem”

szerző (2018)

Polgárdi Ákos felvétele
(2019)

Budapest Főváros Levéltára
BFL XV.16.g.207/4 (1-51,
hiányos)
https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/5386/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJQSUMiOiBbIllFUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEJGTFRlcmtlcHRhckhpZXJhcmNoeS02KSJ9

Magyar Építőművészet,
1974/1., 9-17. oldalak
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69. o.

„A fővárosi és kerületi önkormányzat által megállaíptott
egyedi védelemmel érintett
területek, építmények”

szerző (2018)

71. o.

„A táj- és természetvédelemmel érintett területek és
növényállomány”

szerző (2018)

77. o.

A Kúria épületének tornyai

Országgyűlés Hivatala

84. o.

„II. Rákóczi Ferenc szobor
részlet, 1937.”

85. o.

„Utca és térhálózat”

szerző (2018)

86. o.
fent

„A Kossuth Lajos tér térszerkezete”

szerző (2018)

86. o.
lent

„A Vécsey utca átlátási tengelye (2018)”

szerző (2018)

87. o.

„Városszövet, beépítési struktúra”

szerző (2018)

88. o.

„A Kossuth Lajos tér déli térfalának utcaképe és színezési
terve (2018)”

Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.

89. o.

„Kossuth Lajos tér, Országház
látogatóközpont (2018)”

Wachsler Tamás (2018)

90.o.

„A Belváros Új Főutcája”

szerző (2018)

91. o.

„Tömeg-, kerékpáros és gyalogosközlekedés (2018)”

szerző (2018)

93. o.

„Id. Antall József rakpart
(2018)”

szerző (2018)

95. o.

„Igazságügyi Palota (2018)”

szerző (2018)

97. o.

„Az Alkotmány utca az Öszszetartozás Emlékhelyével
(2020)”

Wachsler Tamás

98. o.

„Az Agrárminisztérium homlokzata, Emlékműrészlet az 1956.
október 25-i véres csütörtök
áldozatainak emlékére (2017)”

Polgárdi Ákos felvétele
(2017)

Pásztor János műve
(2018)

Wachsler Tamás (2018)

8.
fejezet

Fotók: Országgyűlés Hivatala, szerző, Wachsler Tamás,
ábrák: Lőrik Orsolya,
Szczuka Levente

9.
fejezet

Fotók: Kelecsenyi Kristóf,
Országgyűlés Hivatala,
szerző, Wachsler Tamás

190. o.

191. o.

Bérház a Báthory és Honvéd
utca sarkán (1906)

Báthory-utcza [Fénykép] : Alpár Ignácz, Fővárosi Szabó Ervin
műépitész / [kiad.] Anton Schroll & Co Könyvtár
000381
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/3469/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAiMDAwMzgxIn0&img=0
1938. Magyarország, Budapest V. MFTR
HUNOR (1938) áruszállító csavaros motorhajó (paklishajó) a Dunán. Háttérben balra a Kossuth Lajos tér, jobbra a
Széchenyi (Rudolf) rakpart házsora.

FORTEPAN / Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum /
Történeti Fényképek Gyűjteménye / Ganz Gyűjtemény
http://fortepan.hu/_photo/
display/122675.jpg
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192. o.

1938. Magyarország, Budapest V.
Nádor utca, balra a Garibaldi (Géza)
utca torkolata, szemben a Kossuth
Lajos tér.

FORTEPAN / Glázer Attila
http://fortepan.hu/_photo/
display/118012.jpg

193. o.
bal
hasáb
fent

Budapest; Kisbirtokosok Országos
Földintézete, V. Géza utca 2.

Országos Széchenyi Könyvtár
Bp 2.716 (2423)
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/OSZKKepeslap/2423/

193. o.
jobb
hasáb
fent

A jubiláló Kisbirtokosok Országos
Földhitelintézet székháza, Budapest
Géza u. 2.

Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár
AN054716
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/9659/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAiZ1x1MDBlOXphIHV0Y2EgMiJ9&img=0

193. o.
bal
hasáb
lent

1951. Magyarország, Budapest V. Akadémia utca - Garibaldi utca sarok.

FORTEPAN / UVATERV
http://fortepan.hu/_photo/
display/91442.jpg

194. o.

Az újonnan épült Kossuth Lajos tér 10.

Magyar Építőművészet 1929.
(29. évf.) 9-10. sz., 39. oldal

195. o.
bal
hasáb
fent

Szabadság tér 16. az Adria Hajózási Rt. Fővárosi Szabó Ervin
palotája [Fénykép]
Könyvtár
010218
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/5102/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAic3phYmFkc1x1MDBlMWcgdFx1MDBlOXIgMTYifQ&img=0

195. o.
bal
hasáb
lent,
jobb
hasáb
fent

Budapest Szabadság tér 16 : Wohn
und Geschäftshaus [Fénykép] : Arthur
Meinig Arch. = Maison de commerce
et d ’habitation = Busieness premises
and dwelling house / Lichtdruck der
Kunstanstalt von Ernst Wasmuth

196. o.

Szabadság tér 16. az Adria Hajózási Rt. Fővárosi Szabó Ervin
palotája [Fénykép]
Könyvtár
010218
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/5102/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAic3phYmFkc1x1MDBlMWcgdFx1MDBlOXIgMTYifQ&img=0

197.
o. bal
hasáb
fent

Budapest Tőszde. Országház tér

Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár
000774
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/5121/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAic3phYmFkc1x1MDBlMWcgdFx1MDBlOXIgMTYifQ&img=0

Zempléni Múzeum
0110992
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/SzerencsKepeslap/18180/?img=0

10. Függelék

219

197.
o. bal
hasáb
közép

1933. Magyarország, Budapest V.
Kossuth Lajos tér.

FORTEPAN / Kurutz Márton
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/10552.jpg

197.
o. bal
hasáb
lent

1935. Magyarország,Budapest V.
Kossuth Lajos tér a Parlament lépcsőjéről a Vértanúk tere felé nézve.
Középen II. Rákóczi Ferenc szobra.

FORTEPAN / Révay Péter
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/136453.jpg

198. o.

Budapest, Tőzsdepalota [Fénykép] =
Börsenpalast = Palais de la Bourse =
Stock Exchange = Palazzo della Borsa
/ Photo Erdélyi

Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár
081230
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/988/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAiMDgxMjMwIn0&img=0

199. o.
bal
hasáb
fent

Budapest Tőszde. Országház tér

Zempléni Múzeum
0110992
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/SzerencsKepeslap/18180/?img=0

199. o.
bal
hasáb
lent

Budapest, Báthory utcza, képeslap

Kelecsényi Kristóf

200. o.

Báthory-utcza [Fénykép] : Alpár Ignácz, Fővárosi Szabó Ervin
műépitész / [kiad.] Anton Schroll & Co Könyvtár
000381
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/3469/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAiMDAwMzgxIn0&img=0

201. o.

Bérház a Honvéd utca - Kálmán Imre
utca sarkán [Fénykép] / Erdélyi Mór
[felv.]

202. o.
203. o.

Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár
001370
https://gallery.hungaricana.
hu/hu/BudapestGyujtemeny/3441/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTT1VSQ0UiOiBbIktUX0ZTWkVLIl19LCAicXVlcnkiOiAiMDAxMzcwIn0&img=0
Építő Ipar, 1896. (20. évf.),
34. szám

1900. Magyarország, Budapest V. Kossuth Lajos (Tömő) tér, a Földművelésügyi Minisztérium épülete. A felvétel
1895 körül készült. A kép forrását
kérjük így adja meg: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet:
HU.BFL.XV.19.d.1.07.057

FORTEPAN / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György
fényképei / Klösz György
felvétele
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/82381.jpg

204. o.
bal
hasáb
fent

Magyar Építészeti Múzeum
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ - MDK
Fotótár

204. o.
bal
hasáb
közép

Magyar Építészeti Múzeum
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ - MDK
Fotótár
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204. o.
bal
hasáb
lent

Magyar Építészeti Múzeum
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ - MDK
Fotótár

206. o.
bal
hasáb
fent

1930. Magyarország,Budapest V.
Kossuth Lajos tér, Kossuth emlékmű
(Horvay János, 1927.).

FORTEPAN / KÉPSZÁM: 3504
TALÁLAT: 14950 / 109167
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/3504.jpg

206. o.
bal
hasáb
lent

1937. Magyarország, Budapest V.
Kossuth Lajos tér, Kossuth emlékmű
(Horvay János, 1927.).

FORTEPAN / UJ NEMZEDÉK
NAPILAP
http://www.fortepan.hu/_
photo/display/118766.jpg

208. o.

210. o.

Magyar Építészeti Múzeum
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ - MDK
Fotótár
19.194ND
Kossuth Lajos tér burkolati
játéka (2018)

10.2. Irodalomjegyzék
· Adalékok a Lipótváros történetéhez I-II. kötet (szerk.: Farkaslaky
Erzsébet, Ráday Mihály), Budapesti Városszépítő Egyesület,
Budapest, 1988.
· Andrássy Dorottya: Az Országház építéstörténete (Országházi
séták), Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2016.
· Budapest Lexikon (szerk.: Sztankóczy György et.al.), Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1973.
· Csepey-Knorr Luca: Budapest közparképítészetének története
a kiegyezéstől az első világháborúig, Budapest Főváros Levéltára,
Budapest, 2016.
· Csorba László-Sisa József-Szalay Zoltán: Az Országház, Képzőművészeti Kiadó Kft, Budapest, 2001.

Wachsler Tamás
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· Déry Attila: Pest története és művészete (Budapest építészeti topográfia 1.),
TERC Kiadó, Budapest, 2005.
· Déry Attila: Belváros-Lipótváros (Budapest építészeti topográfia 2.),
TERC Kiadó, Budapest, 2005.
· Edvi Illés Aladár: Budapest Műszaki Útmutatója, Magyar Mérnökés Építész-Egylet - Pátria Rt., Budapest, 1896.
· Jékely Zsolt, Sódor Alajos: Budapest építészete a XX. században,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.
· Körner Zsuzsa: Városias beépítési formák, bérház- és lakástípusok,
TERC Kiadó, Budapest, 2010.
· Kulin Borbála: Az országház építésének története, Budapest, 2004.
· Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái, s.k., Budapest, 1934.
· Az Ország háza - Buda-pesti országháza tervek 1784-1884 (szerk.:
Gábor Eszter, Verő Mária), Szépművészeti Múzeum,
Budapest, 2000.
· Pest építészete a két világháború között (szerk.: Ferkai András),
Modern Építészetért Kht., Budapest, 2001.
· Preisich Gábor: Budapest városépítésének története - Buda visszavételétől a kiegyezésig, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1960.
· Preisich Gábor: Budapest városépítésének története 2. - A kiegyezéstől
a tanácsköztársaságig, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964.
· Preisich Gábor: Budapest városépítésének története 3. 1919 - 1969,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969.
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Készült az Országgyűlés Hivatala megbízásából, a kiemelt nemzeti
emlékhely és településkép- védelmi környezetének településkép
védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódóan.
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