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1. ADATOK 
 

SZENTENDRE  
RÁKÓCZI UTCA 1. 

 

NÉPMŰVÉSZETEK HÁZA     
 

  



 

 
1. Előzmények 

A pályázati anyagban szereplő felújítandó épület Szentendre város történelmi központjában 

helyezkedik el. 

A JASSÓ Építészműhely Kft. megbízást kapott város önkormányzatától, hogy az érintett 

épület felújításával kapcsolatos felújítási dokumentációt készítse el.  

 

A felújítási dokumentáció két részből áll: 

 

I. Szerkezeti felújítási munkák.  

Önkormányzati beruházás részeként. Független beruházás. 

 

 

II. Nem szerkezeti felújítási munkák.  

Pályázati 50% és Önkormányzati 50% beruházásként.  

  

 

Ütemezésben az I. pont alatti szerkezeti felújítási munkák megelőzik a II. pont alatti nem 

szerkezeti felújítási munkákat. 
 

A tervezett állagmegóvási beavatkozás nem építési engedély köteles tervékenység.  

A kivitelezésről szóló 191/2009 korm. rendelet 22. § szerint a tervezett állagmegóvási 

beavatkozás nem kivitelezési tervdokumentáció köteles tevékenység. 

A Tulajdonos megrendelése alapján készül dokumentáció a tervezett állagmegóvási 

munkákról. 

 

2. Adatok 

Cím: Szentendre Rákóczi utca 1. 

HRSZ: 2317 

Az épület helyi védettség alatt áll. Az épület nem műemlék. 

Beépítési mód: Az épület oldalhatáron álló beépítéssel épült. A szomszédos épülethez 

kőkerítéssel csatlakozik. 

 

3. Védendő érték 

 

Az épület országos ritkaságnak számít a megmaradt patics falazatú épületszerkezete miatt.  

Az épület egésze egységesen védendő. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TÖRTÉNETI LEÍRÁS 
 

SZENTENDRE  
RÁKÓCZI UTCA 1. 

 

NÉPMŰVÉSZETEK HÁZA     
 

 



 

1. Az épület elrendezése 

Az épület részben alápincézett, földszintes kialakítású. Az eredeti zsindely héjalást mára 

hódfarkúcserépfedésre cserélték. A tető nyeregtető az utca felé csonkakonttyal. Az épület a 

másik oldalon Templomdombhoz csatlakozik, így nincs homlokzata. A síknak tekinthető telek 

terepszintje közel 2 m-rel az utca szintje fölött helyezkedik el. A pincefalak így a szomszéd- és 

az utca felőli oldalon homlokzati falakként funkcionálnak. Az épület hossztengelye az utcára 

merőleges, az udvar felé fa szerkezetű vízcsendesítős tornáccal. 

 

2. Történeti leírás 

 
Szentendre egyik legrégebbi, falusias jelleget őrző épülete. Őse alighanem a török időkben is 

állhatott, legalábbis építési technikájából erre lehet következtetni. Ez volt a Keresztelő Szent 

János-templom első plébániája. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1777-ben a koronauradalom átépíttette iskola céljára, két osztálya, két tanítója volt. Az 

eredetileg zsindelytetős épület a Szentendrét ért 1800-as nagy tűzvészben leégett és 

megrongálódott a katolikus templomhoz felvezető fedett "fagrádics" is. Kijavították, de mivel 

az iskola az idejáró 200 tanuló számára szűk lett, 1805-ben a templomtéren új iskolát építettek, 

a régit átalakították tanítólakássá.  



             
 

 

 

A XIX. század második felében felújították, 1845-től kezdve pedig az 1960-as évekig a 

mindenkori harangozó lakása volt. A házat 1974-ben vásárolta meg Pest megye a római 

katolikus egyháztól. Újbóli helyreállítás után 1977. május 6-án nyílt meg. A felújításban Benkő 

Ágnes és Wirth Péter építészek vettek részt. 2015 óta az épület zárva tart. 

 

 

Szerkezetében a szentendrei házak között is páratlan. Az épület gerendavázas sövényfalú 

talpas ház, melynek különlegessége, hogy a főhomlokzati részén a gerendázott alsó szintre, a 

pincére, a hátsó rövid homlokzati oldalán a terepviszonyokhoz igazodva a talajszintre építették 

rá. A három helyiséges, paticsfalú ház közepén volt a konyha, szabadkéményes 

(pendelykéményes) tűzhellyel, boltozott füstelvezetővel, mindkét oldalán egy-egy szobával. Az 

alsó traktusban lévő helyiség pince funkcióra utal, de az épület történetének ismeretében és 

ma is teljesen ép eredeti mennyezetének fa szerkezete és hatalmas gerendái alapján ez 

lehetett a plébánia kancelláriája, irodája. Az épület falait vesszőből font, sárral tapasztott 

paticsfalak nem vízszintes, hanem függőleges fonással készültek. A konyha és a szoba közötti 

közfalat sárral ragasztott kőből rakták. Az 1732-es canonica vizitatióban így olvasható: „A 

plébánia ház éppúgy mint a hozzátartozó házacska és a présház a majorban részben sövényből, 

részben vályogból van összerakva.” 



                
 

 

 
Az épület országos ritkaságnak számít a megmaradt patics falazatú épületszerkezete miatt.  

 

 

Forrás:  

HÁZ ÉS EMBER A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 12. szám 

Szerk.: Cseri Miklós és Füzed Endre, Szentendre 1998. 

 

Múzeumok Pest Megyében  

Főszerk.: Soós Sándor, Szentendre 1996. 

Pest Megyei Hírlap 1977 május 7. sz. 



2. MŰSZAKI LEÍRÁS- ELVÉGZE 
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3. ELVÉGZENDŐ MUNKÁK MŰSZAKI LEÍRÁSA 
 

SZENTENDRE 
RÁKÓCZI UTCA 1. 

 

NÉPMŰVÉSZETEK HÁZA     
 

NÉPMŰ 



1.  Elvégzendő munkák műszaki leírása 

EK ÁZA     

Pinceszint: 

1. Áttekintés: A 2,13 m belmagasságú pince falai kőből készültek. A pince feletti födém fa 

szerkezetű, terheit az épület hossztengelyével párhuzamosan húzódó mestergerenda az őt 

gyámolító fa oszlopokon keresztül továbbítja a teherviselő talajra. 

2. Elvégzendő munkák: 

a. Kő anyagú homlokzati falak: 

  Szerkezeti állapot felmérése 

  Szükséges megerősítések, javítások elvégzése: Statikai terv szerint. 

 Külső oldali utcai homlokzati felület és lábazat-nedvesség elleni védelem; 

járdaszinttől az földszinti födém szintjéig: 

I. A macskakőből készített járda két sor macskakő szélességben 

bontandó, majd a lábazati vakolat készítését követően visszaépítendő 

II. A mindenkori csatlakozó járdaszinthez viszonyított -20 – +30 cm 

magasságig a meglévő vakolat leverendő, új lábazati vakolat 

készítendő. (lábazati vakolat: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és 

Trass–Sanierputz-NP és KEIM Porosan – Dichtungsschlamme vízzáró 

vakolat) 

III. A lábazati vakolat felső síkjától a kő anyagú falazat tetejéig, a földszinti 

födém szintjéig, WTA vakolat készítendő. (KEIM Porosan-

Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP; WTA javító-

szárító vakolat) 

IV. A lábazat a falvakolat külső síkjával egy síkban alakítandó ki a fent leírt 

vakolatok alkalmazásával. 

V. Az épület utcai homlokzatán a lábazat magasságáig szürke színűre 

festendő, lábazat felett fehérre festendő. A lábazaton továbbá a 

földszinti födém síkjáig a homlokzati felületen szilikát festés készül két 

rétegben. ( szilikát festés: pl: KEIM Contact-Plus és Granital) 

 Külső oldali homlokzati felület és lábazat-nedvesség elleni védelem a bejárati 

lépcső melletti falfelület; járda- és lépcsőszinttől a homlokzaton megjelenő fa 

gerenda alsó síkjáig. 

I.  A meglévő vakolat leverésével majd lábazati, illetve WTA vakolat 

kialakítása. A csatlakozó járdaszinthez viszonyított -20 – +30 cm 

magasságig új lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM 

Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM Porosan – 

Dichtungsschlamme vízzáró vakolat; ) 

II. A lábazati vakolat felső síkjától a fa gerenda alsó síkjáig, a földszinti 

födém szintjéig, WTA vakolat készítendő. (KEIM Porosan-

Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP; WTA javító-

szárító vakolat) 

 Belső oldali felületkezelés pinceszinten:  

I. A kőanyagú pincefalak fugái 2 cm mélységben kikaparandók és újra 

fugázandók, javított mészhabarccsal.  

 



b. Kő anyagú falba épített fa elemek: 

  A kőfalba beépített látszó fa pillérek: 

I. Talajjal érintkező végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, 

a kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a meglévő falazat 

kőanyagával azonos kőből. 

 A kő anyagú falba épített gerendák: 

I. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó, felületkezelése 

felújítandó. ( pl: Remmers) 

 A kő anyagú falban kialakított nyílást alulról- és felülről szegélyező, eredeti 

deszkák, illetve a födémgerendák fogadására szolgáló falba épített gerendák: 

I. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó, felületkezelése 

felújítandó. ( pl: Remmers) 

c. Pinceszint feletti fa anyagú födém:  

 Födém rétegrendjének teljes felső oldali eltávolítása.  

I. A meglévő téglaburkolat óvatos bontása, újbóli felhasználásra 

alkalmas módon.  

II. A meglévő ágyazat teljes felületű eltávolítása 

III. A meglévő bitumenes lemez teljes felületű eltávolítása 

 Alkalmazott faanyag szerkezeti károsodásainak feltárása 

I. A meglévő deszka födém felső oldali feltárása, vizsgálata. A 

károsodott részek eltávolítása 

II. A meglévő deszka födém felső oldali, teljes felületű faanyagvédelme. 

III. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém tetejére, 3 cm 

vtg. deszkázatból, teljes felületű védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új 

deszkázat készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a fa 

tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett toldva. 

IV. Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az ágyazat változó 

magasságával a földszinti padló felső felülete vízszintesben tartandó. 

V. Meglévő bontott tégla burkolatból új padlóburkolat készítése, 

pótlással. Tégla felülete megtisztítandó, impregnálandó. (pl: Remmers 

Funcosil SNL impregnáló)  

 Károsodott szerkezeti elemek megerősítése /cseréje:  

I. Statikai terv szerint. 

 Faanyagvédelmi intézkedések: 

I. Faanyagvédelmi terv szerint. 

 A meglévő fa födém alsó oldali kezelése: 

I. A fa deszkázat felülete tisztítandó, károsodott részek eltávolítandók, 

felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers) 

d. Padló; -2.24 m szinten 

 Padló meglévő faburkolatos felülete: 

I. A rátett fa padlóburkolat az új rétegrend tetejére felújítást követően 

visszahelyezendő. 

 Padló beton felületének felújítása:  

I. A betonpadló sérült felső részei felmarandók. Betonjavítóval 

visszajavítandók a meglévő beton színéhez hasonlóra.  ( pl: Sakret 

Rekoncrete PCC)  



II. A beton lemez felső oldalának impregnálása teljes felületen (pl: 

Remmers Funcosil SNL impregnáló)  

III. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok tisztítandók, 

betonjavítóval javítandók  a meglévő beton színéhez hasonlóra, 

impregnálandók.(pl: Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL) 

e. Fa anyagú, kétszárnyú pinceajtó 

 Nyílászáró elemeinek javítása: 

I. Tok felületeinek tisztítása, felületkezelésének felújítása, vékonylazúr 

kezelése.(pl: Remmers) 

II. Szárnyak felületeinek tisztítása, felületkezelésének felújítása, 

vékonylazúr kezelése.(pl: Remmers) 

III. Szárnyak kovácsoltvas vasalatainak felújítása, rozsdamentesítése, 

alap és fedő mázolása, ral 9011 színre.  (pl: Remmers) 

IV. Ajtó elé helyezett kétszárnyú rács tisztítása, rozsdamentesítése, 

újramázolása. 

V. Ajtó zárszerkezetének javítása 

 Faanyagvédelmi intézkedések: 

I. Faanyagvédelmi terv szerint 

f. Fa anyagú, egyszárnyú bejárati kapu 

 Nyílászáró elemeinek javítása: 

I. Tok felületeinek tisztítása, felületkezelésének felújítása, vékonylazúr 

kezelése.(pl: Remmers) 

II. Szárny felületeinek tisztítása, felületkezelésének felújítása, 

vékonylazúr kezelése.(pl: Remmers) 

III. Szárnyak kovácsoltvas vasalatainak felújítása, rozsdamentesítése, 

alap és fedő mázolása, ral 9011 színre.  (pl: Remmers) 

IV. Kapu zárszerkezetének javítása 

 Faanyagvédelmi intézkedések: 

I. Faanyagvédelmi terv szerint 

g. Pinceszinti, múzeumi épületszerkezetet bemutató ablakok felújítása 

I. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél távtartókkal a jelenlegi 

kialakítással azonos geometriával. 

Földszint: 

1. Áttekintés: Az épület földszinti falai részben vályogból, (tégla és tömésfal), részben fa 

tartószerkezeti vázzal, tapasztott vesszőfonat kitöltéssel (paticsfallal) készültek. Az eredetileg 

háromosztatú ház konyhája és utcai szobája között húzódó fal kőből készült az eredetileg 

kapcsolódó kemence által okozott tűzveszély miatt. A falakon átmenő repedések, komoly 

szerkezeti károsodásra utaló jelek nem láthatók, ugyanakkor a földszint feletti födém a 

szomszéd felé erősen lejt, mivel a fa födémgerendákat fogadó vályogfal teteje a tető hózugos 

kialakításából adódóan nedvességet kap. 

2. Elvégzendő munkák: 

a. Falak: 

 Fa tartóváz kutatása és ellenőrzése (különös tekintettel az alsó és felső 

csatlakozásokra): 

I. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek feltárása és 

felülvizsgálata a kivitelezés során végzendő. 

 Nyíláskiváltások ellenőrzése: 



I. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.  

 Károsodott szerkezeti elemek megerősítése /cseréje: 

I. A kivitelezés során feltárt károsodott falszerkezetek megerősítésére a 

statikus helyszíni utasításai alapján kerül sor. 

 Faanyagvédelmi intézkedések: 

I. Faanyagvédelmi terv szerint. 

 Utcai homlokzat a földszinti födém szintje felett:  

I. A WTA vakolattal kialakítandó zóna felett, az agyag anyagú 

falszerkezeten, a meglévő homlokzati meszelés teljes felületen 

eltávolítandó. A meglévő feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, 

pótlandó, agyagtapasztással, agyagsimítással.  

II. Az épület utcai homlokzatán a földszinti födém síkja feletti 

magasságtól fehér meszelés készítendő. (mészfestés: oltott mész 

alapanyagból) 

 Udvari homlokzat, tornác melletti fal az utcai homlokzat és harangozólépcső 

között (paticsfalas és vályogtégla szerkezetű hátfal): 

I. A homlokzati meszelés teljes felületen eltávolítandó. A meglévő 

feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó, 

agyagtapasztással, agyagsimítással.  

II. A vályogtégla anyagú falazat a népi építészetben használatos 

anyagokkal, agyaggal újra vakolandó, fehérre meszelendő oltott mész 

alapanyagból. 

 Földszinti múzeumi épületszerkezetet bemutató ablakok felújítása 

I. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél távtartókkal a jelenlegi 

kialakítással azonos geometriával. 

II. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet bemutatására. 

III. Meglévő fa szerkezet felújítása a paticsfal szerkezeti kialakításáról. 

 Udvari homlokzat harangozólépcsőnél (tégla falazat a tornác végétől a 

Templomdomb támfaláig) 

I. A vakolat a teljes felületről leverendő 

II. A mindenkori csatlakozó járdaszinthez viszonyított -20 – +30 cm 

magasságig új lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM 

Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM Porosan – 

Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 

III. A tégla homlokzati szakasz a lábazatt felett újravakolandó 1,30 m 

magasságig WTA vakolattal, felette javított mészhabarcs vakolattal. A 

teljes vakolt felületen szilikát festés készül. ( szilikát festés: pl: KEIM 

Contact-Plus és Granital) 

 Szomszéd felőli homlokzat és lábazat:  

I. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és polisztirol anyagú 

hőszigetelés eltávolítandó. 

II. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi vakolat 

leverendő. 

III. A vályogtégla anyagú falazat a népi építészetben használatos 

anyagokkal, agyaggal újra vakolandó, fehérre meszelendő oltott mész 

alapanyagból. 

IV. A tégla, illetve kő felülettel kialakított homlokzati szakasz 

újravakolandó a meglévő vakolat alsó szintjétől 1,00 m magasságig 



WTA vakolattal, felette javított mészhabarcs vakolattal. A WTA 

vakolat és a javított mészhabarcs vakolatú felületen szilikát festés 

készül. ( szilikát festés: pl: KEIM Contact-Plus és Granital) 

II. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók, újrafugázandó, 

impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)  

 Belső felületképzés javítása/készítése: 

I. Helyiség: 01 Kiállítótér; 02 Előtér; 03 Kiállítótér.  

Agyag falak: A meglévő feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, 

pótlandó, agyagtapasztással, agyagsimítással. A kutatási helyek 

agyagba ágyazott kisméretű tömör tégla részekkel visszajavítandók.  

A meglévő falfestés megőrzendő! Belső mészfestés készül teljes 

felületen (a festést bemutató ablakok kihagyásával), oltottmész 

alapanyagból. 

Kiterjesztett festő-restaurátori kutatás készítendő. A feltárt kutatási 

helyek körbekeretezésével, korábbi festések konzerválásával, festő-

restaurátor bevonásával. Bemutató ablakok mérete 50x50 cm 6 db. 

II. Helyiség: 04 Kiállítótér.  

Agyag fal: A meglévő feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, 

pótlandó, agyagtapasztással, agyagsimítással. A kutatási helyek 

agyagba ágyazott kisméretű tömör tégla részekkel visszajavítandók.  

A meglévő falfestés megőrzendő! Belső mészfestés készül teljes 

felületen, oltottmész alapanyagból.  

Tégla falak: A meglévő feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, 

pótlandó, javított mészhabarcs vakolattal. A javított mészhabarcs 

vakolatú felületen szilikát festés készül. ( szilikát festés: pl: KEIM 

Contact-Plus és Granital) 

III. Helyiség: 05 Előtér, 06 WC  

Tégla falak: A meglévő feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, 

pótlandó, javított mészhabarcs vakolattal. A javított mészhabarcs 

vakolatú felületen mosható szilikát festés készül. ( mosható szilikát 

festés: pl: KEIM Ecosil-ME ) 

b. Nyílászárók: 

 Faszerkezetű, kétrétegű, kapcsolt gerébtokos ablakok. Méret: 80/100 cm 2 db;  

90/104 cm 2 db;  Elhelyezése fa gerendázatban, két db nyíló szárny. Külső és 

belső szárnyban 1-1 rtg síküvegezés, faragott szegezett profil díszek.  

I. Tok, ablakpárkány: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali 

festése eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, 

faanyagvédő impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

II. Külső ablakszárnyak: megtartandók, felújítandók. A jelenlegi vasalatok 

és üvegezés megtartásával. Külső és belső oldali festése eltávolítandó, 

a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő impregnálás 

után alap és fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok felújítandók. 

III. Belső ablakszárnyak: megtartandók, felújítandók. A jelenlegi vasalatok 

és üvegezés megtartásával. Külső és belső oldali festése eltávolítandó, 

a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő impregnálás 

után alap és fedő festése (pl: Remmers).  

IV. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 



 Faszerkezetű, egyrétegű, gerébtokos ablak. Méret: 57/80 cm 1db;  Elhelyezése 

fa gerendázatban, két db nyíló szárny. Szárnyakban 1 rtg síküvegezés, faragott 

szegezett profil díszek.  

I. Tok, ablakpárkány: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali 

festése eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, 

faanyagvédő impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

II. Ablakszárnyak: megtartandók, felújítandók. A jelenlegi vasalatok és 

üvegezés megtartásával. Külső és belső oldali festése eltávolítandó, a 

hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő impregnálás után 

alap és fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok felújítandók. 

III. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

 Faszerkezetű, egyrétegű, gerébtokos ablak. Méret: 57/57 cm 1db; Elhelyezése 

tégla falban, egy db nyíló szárny. A szárnyban 1 rtg síküvegezés.  

I. Tok, ablakpárkány: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali 

festése eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, 

faanyagvédő impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

II. Ablakszárny: megtartandó, felújítandó. A jelenlegi vasalatok és 

üvegezés megtartásával. Külső és belső oldali festése eltávolítandó, a 

hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő impregnálás után 

alap és fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok felújítandók. 

III. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

 Fa szerkezetű bejárati ajtó, egyszárnyú. Méret: 105/176 cm. Kifelé nyíló, 

vésett teli szárny, szárnyba épített tömör fa lappal, acél vasalatokkal. 

Elhelyezése fa gerendázatban.  

I. Tok, küszöb: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali festése 

eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

II. Ajtószárny: megtartandó, felújítandó. A jelenlegi vasalatok és betétek 

megtartásával. Külső és belső oldali festése eltávolítandó, a hiányzó fa 

szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő impregnálás után alap és 

fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok felújítandók. 

III. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

 Fa szerkezetű bejárati ajtó, egyszárnyú. Méret: 105/176 cm. Befelé nyíló, 

vésett teli szárny, szárnyba épített fa betétekkel és 1 rtg. sík üvegezésel, 

üvegosztókkal, acél vasalatokkal. Elhelyezése fa gerendázatban.  

I. Tok, küszöb: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali festése 

eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

II. Ajtószárny: megtartandó, felújítandó. A jelenlegi vasalatok, betétek , 

üvegezés megtartásával. Külső és belső oldali festése eltávolítandó, a 

hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő impregnálás után 

alap és fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok felújítandók. 

III. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

 Fa szerkezetű bejárati ajtó, egyszárnyú, 2 db. Méret: 75/207 cm. Elbontandók, 

új 2 db ajtó készítendő. 

I.  Új ajtó: kifelé nyíló, vésett teli szárny, szárnyba épített tömör fa 

lappal, acél vasalatokkal. Elhelyezése tégla falban. Külső és belső 

faanyagvédő impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 



II. Tok, küszöb: új fa egyesített tok és küszöb. Külső és belső faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

III. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

 Fa szerkezetű új ajtó, egyszárnyú, 1 db. Méret: 75/210 cm. Elbontandók, új 1 

db ajtó készítendő. 

I.  Új ajtó: kifelé nyíló, vésett teli szárny, szárnyba épített tömör fa 

lappal, acél vasalatokkal. Elhelyezése tégla falban. Külső és belső 

faanyagvédő impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

II. Tok, küszöb: új fa egyesített tok és küszöb. Külső és belső faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

III. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

c. Padló: 

 Talajon fekvő padló, tégla burkolat: 

I. Meglévő tégla burkolatú padló megtartandó, felújítandó. 

Meglévő tégla burkolat a sérült részeken felbontandó, új 

padlóburkolat pótolandó. Tégla felülete megtisztítandó, 

impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)  

 Talajon fekvő padló, betonmozaik burkolat: 

I. Meglévő betonmozaik burkolatú padló megtartandó, felújítandó. 

Meglévő betonmozaik burkolat felülete megtisztítandó, 

újrafugázandó, impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL 

impregnáló) 

d. Földszint feletti födém: 

 Födém rétegrendjének javítása: 

I.  Padlásfödém teljes tisztítása, sérült cserepek, fóliák eltávolítása. 

II. A meglévő sártapasztás a teljes felületről eltávolítandó.  vastagsága a 

sérült részeken kiegészítendő, egyenletes síkra rendezendő, 5 cm 

vastagságban. 

III. Padlásfödém hőszigetelésének eltávolítása a 13-19 szarufaállások 

között. 

IV. A meglévő deszka födém felső oldali feltárása, vizsgálata. A 

károsodott részek eltávolítása 

V. A meglévő deszka födém felső oldali, teljes felületű faanyagvédelme. 

VI. Új sártapasztás a készítése az 1-13 szarufaállások között, 

padlásfödémen. Egyenletes síkra rendezve, 5 cm vastagságban. 

VII. Padlásfödém új hőszigetelésének kialakítása a 13-19 szarufaállások 

között. 12 cm ásványi szálas hőszigetelés, felső oldalon 1 rtg 

páraáteresztő fólia (ásv. szálas hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE 

vagy Rockwool Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken 

Delta Vent‐s Plus ) 

VIII. Karbantartó járda készítendő, a nem járható hőszigetelésen való 

átközlekedés biztosítására 

 Födém tartószerkezeti elemeinek vizsgálata: 

I. A kivitelezés során feltáruló károsodott szerkezeti elemek tervezői 

művezetés során egyeztetett módon kezelendők. 

 Károsodott tartószerkezetek javítása/cseréje:  

I. Tartószerkezeti leírás szerint készítendő. 

 Faanyagvédelmi intézkedések 



I. Faanyagvédelmi szakvélemény szerint készítendő. 

 

e. Múzeumi kiegészítők: 

 Történeti összefoglaló tabló készítése  

I. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél távtartókkal, rajzok, 

feliratok nyomtatva, fekete színnel a plexi lapra. 

 Meglévő múzeumi bemutató vitrinek megtartása, felújítása. 

 Új irodai fa asztal és irodai fa szék, 1-1 db. 

Tető-Padlás: 

1. Áttekintés: A padlás terét alulról a földszint feletti fa szerkezetű födém, míg felülről hódfarkú 

cserép héjalású, a tornác fölött vízcsendesítővel kialakított hidegtető határolja. A fedélszék 

szerkezete független a földszint feletti födémtől. A szerkezet alapvetően torokgerendás 

kialakítású, azonban a harangozó lépcső csatlakozásánál derékszelement és székoszlopokat 

alkalmaztak a csonka szaruállások kiváltására. 

2. Elvégzendő munkák: 

a. A fedélszék elbontandó 1-13 szarufaállás között. 

b. A bontott anyag felülvizsgálandó.  A tornácon látszó fiókváltó gerendák megtartandók, 

felújítandók. 

c. Fedélszékhez kapcsolódó szerkezetek javítása:  

 A fedélszerkezet fogadására szolgáló sárgerenda: 

I. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt elhelyezkedő 

sárgerenda a csatlakozó épület mentén újra cserélendő 

tartószerkezeti leírás szerint. 

 A kötőgerendák, fiókváltó gerendák, szelemenek cserélendők tartószerkezeti 

leírás szerint. 

 Új fa padlásfeljáró létra készítése 

 Fa szerkezetű padlásajtó, egyszárnyú. Befelé nyíló, áttört lécezésű szárny, acél 

vasalatokkal. Elhelyezése falazott falban.  

1. Tok: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali festése 

eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

2. Ajtószárny: megtartandó, felújítandó. A jelenlegi vasalatok és 

zárszerkezet megtartásával. Külső és belső oldali festése 

eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok, 

zárszerkezet felújítandók. 

3. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

d. A fedélszerkezet újraépítése, megfelelő faanyagvédelemmel ellátva részben új-, 

részben meglévő fa elemekből: 

 Tartószerkezeti és faanyagvédelmi leírás szerint. 

e. Új héjalás készítése, hózugok megszűntetése, bádogosszerkezetek cseréje  

 A meglévő cserépfedés és bádogozások a tető teljes felületén eltávolítandó. 

 Meglévő cseréplécezés és bádogozás alatti deszkázat a tető teljes felületén 

eltávolítandó. 

 A tető felületén új cseréplécezés készül. A fémlemez fedésű vápa és 

ereszfelületeken új deszkázat készítendő, 3 cm vtg fenyő deszkából. Az új 



deszkázat felső felületén szellőző alátétszőnyeg helyezendő el. (pl: Rheinzink 

Vapozinc) 

 Új cserépfedés készül a tető teljesfelületén. Cserép anyaga Creaton típusú 

sajtolt, hódfarkú cserép fedés, gyártás közbeni fröcskölt, patinázott. ( Creaton 

Klassik 18x38 cm kerekvágású, antik engóbozott, NUANCE) 

 A szomszédhoz való csatlakozásnál kialakult hózúg bádogozása horganylemez 

alkalmazásával újra elkészítendő. A tetőfelület teljes ereszhosszán készítendő 

fekvőeresszel egybedolgozandó, az utca felé való lejtéssel és elektromos 

fűtéssel kialakítva.  

 A harangozólépcső és az épület tetőinek metsződésénél kialakuló vápa 

bádogozása elbontandó, új horganylemez anyagú vápára cserélendő 

f. Utcai homlokzat fa deszkázatának felújítása, felületkezelése 

 A meglévő deszkák tisztítandók, felületkezelésük felújítandó, az új fedélszék 

építésekor visszahelyezendők. Felületeinek tisztítása, felületkezelésének 

felújítása, vékonylazúr kezelése.(pl: Remmers) Szín: barna ral 8014; 

g. Ereszcsatornák és ejtőcsövek cseréje a tető teljes kerülete mentén 

 A szomszéd felőli függőereszcsatorna rendszer: 

I. A meglévő függőeresz, fekvőereszre cserélendő az utca felé lejtéssel 

kialakítva, utcai ejtőeresz elhelyezésével, horganylemezből. 

II. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz csatorna 

biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő, horganylemezből. 

 Az  utcai ejtőcső: 

I. Meglévő ejtőcső elbontandó 

II. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el utcai 

homlokzaton. Forrasztott hattyúnyak kialakítással. 

 Az  udvari függőeresz: 

III. Meglévő eresz elbontandó 

IV. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új csatornatartó 

vasak alkalmazásával 

V. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el a 

harangozólépcső és a tornác találkozásánál, csatorna rákötéssel 

együtt, a függőereszhez való csatlakozásánál vízgyűjtő üst helyezendő 

el. Forrasztott hattyúnyak kialakítással. 

 Az  egyesített rendszerű telken belüli szenny- és csapadékvíz elvezető rendszer 

teljes egészében felülvizsgálandó, felújítandó, PVC anyagú csövek 

alkalmazásával. 

Tornác:  

1. Áttekintés: Az épület udvar felőli oldalán fa szerkezetű, díszes oszlopokkal kialakított 

vízcsendesítős tornác húzódik.  

2. Elvégzendő munkák: 

a. Padlóburkolatának javítása, esetlegesen elemek cseréje 

 Talajon fekvő padló, tégla burkolat; utcaszinten és földszinten: 

I. Meglévő tégla burkolatú padló megtartandó, felújítandó. 

Meglévő tégla burkolat a sérült részeken felbontandó, új 

padlóburkolat pótolandó. Tégla felülete megtisztítandó, 

újrafugázandó, impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL 

impregnáló)  



 Talajon fekvő kő lépcső: 

I. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók és 

kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok kialakítandók. A 

meglévő kő színével azonos anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit 

vagy Terzith és Remmers Funcosil SNL) 

 

b. Fa oszlopainak vizsgálata, károsodott elemek javítása/cseréje 

 Fa oszlopok alapozása: 

I. A meglévő beton „keretezések” bontandók 

II. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás szerint. 

 Fa oszlopok állagvédelme: 

I. A beton keretezések miatt elkorhadt oszlopvégek visszavágandók, 

kiegészítendők. 

II. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa tornácoszlopok végére 

egyedi acél talpak rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, 

tartószerkezeti terv szerint. 

III. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa tornácoszlopok új acél 

tartószerkezete köré, 30 cm magasságig. Tégla lábazat fugázandó, 

teljes lábazati felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL 

impregnáló)  

IV. Támfalra támaszkodó oszlopok védelme. A meglévő tégla 

támfalburkolat felbontása után a fa oszlopok károsodott részei 

javítandók. A tégla támfalfedés kialakítása támfal leírásnál. 

 

c. Fa oszlopokkal kapcsolatos faanyagvédelmi beavatkozás: 

 Faanyagvédelmi szakvélemény szerint. 

Kerítés-támfal: 

1. Áttekintés: Az udvar megemelt terepszintjének megtámasztása miatt az utcai kerítés 

támfalként is funkcionál. További támfal még a külső lépcső mellett húzódó, a kapunál a 

kerítéshez csatlakozó szerkezet. 

2. Elvégzendő munkák: 

a. Kerítés: 

 Utcai oldal lábazat javítása/újra elkészítése: 

I. A meglévő macskakövekből rakott járda felbontandó, visszaépítendő, 

tisztítva, újrafugázva. 

II. A meglévő vakolat leverésével majd lábazati, illetve WTA vakolat 

kialakítása. A csatlakozó járdaszinthez viszonyított -20 – +30 cm 

magasságig új lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM 

Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM Porosan – 

Dichtungsschlamme vízzáró vakolat; ) 

 Utcai oldal általános felület felületkezelésének javítása/újra elkészítése: 

I. A lábazati vakolat felső síkjától a támfal tetejéig a vakolat leverendő, 

majd WTA vakolat készítendő. (KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP 

alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP; WTA javító-szárító vakolat) 

 Udvar felőli oldal nedvesség elleni védelme:  

I. A föld az udvar felőli oldalon 1 m szélességben kitermelendő 



II. A támfal felülete tisztítandó (az esetlegesen meglévő vakolat 

eltávolítandó) 

III. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent vízszigetelés készítendő ( 

pl: Mapelastic Foundation) 

IV. A támfal mögé felületszivárgó réteg helyezendő ( pl. Perimate-DI 

geotextiliával) 

V. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel vonalmenti, 

betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki, kulékavicsból, geotextíliával 

körbevéve, melyet az egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető 

rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer) 

 Támfal fedés: 

I. A támfal fedésére szolgáló téglák eltávolítandók 

II. A téglák tisztítandók, a sérült elemek pótlandók 

III. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák felhasználásával újra 

elkészítendő, lejtés min. 3% az udvar felé 

 Fa szerkezetű bejárati kapu, egyszárnyú. Méret: 124/184 cm. Befelé nyíló, 

áttört lécezésű szárny, acél vasalatokkal. Elhelyezése falazott falban.  

I. Tok: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali festése 

eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers ). 

II. Ajtószárny: megtartandó, felújítandó. A jelenlegi vasalatok és 

zárszerkezet megtartásával. Külső és belső oldali festése 

eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő 

impregnálás után alap és fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok, 

zárszerkezet felújítandók. 

III. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

 Új felirat festése a bejárati kapu fölé: NÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM 

 Új fa postaláda elhelyezése 

 Meglévő cégér felújítása 

 Meglévő elektromos doboz rozsdamentesítése, újra mázolása fehér színre 

 

b. Kapunál beforduló támfal: 

 Lépcső felőli oldal lábazata kialakítandó 

I. A kültéri burkolat bontandó, visszaépítendő, tisztítva, újrafugázva. 

II. A meglévő vakolat leverésével majd lábazati, illetve WTA vakolat 

kialakítása. A csatlakozó járdaszinthez viszonyított -20 – +30 cm 

magasságig új lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM 

Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM Porosan – 

Dichtungsschlamme vízzáró vakolat; ) 

 Lépcső felőli oldal felületképzés javítása/új készítése: 

I. A lábazati vakolat felső síkjától a támfal tetejéig a vakolat leverendő, 

majd WTA vakolat készítendő. (KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP 

alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP; WTA javító-szárító vakolat) 

 Udvar felőli oldal nedvesség elleni védelme: 

I. A föld az udvar felőli oldalon 1 m szélességben kitermelendő 

II. A támfal felülete tisztítandó (az esetlegesen meglévő vakolat 

eltávolítandó) 



III. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent vízszigetelés készítendő ( 

pl: Mapelastic Foundation) 

IV. A támfal mögé felületszivárgó réteg helyezendő ( pl. Perimate-DI 

geotextiliával) 

V. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel vonalmenti, 

betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki, kulékavicsból, geotextíliával 

körbevéve, melyet az egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető 

rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer) 

 Támfal fedés: 

I. A támfal fedésére szolgáló téglák eltávolítandók 

II. A téglák tisztítandók, a sérült elemek pótlandók 

III. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák felhasználásával újra 

elkészítendő, lejtés min. 3% az udvar felé 

IV. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület impregnálandó. (pl: 

Remmers Funcosil SNL impregnáló)  

c. Templomdomb felőli támfal: 

 Meglévő kő támfal felülete tisztítandó, újrafugázandó.  

 Támfal fedés, javítandó, átvizsgálandó, esetleges leeső részek rögzítendők. 

 

Harangozólépcső: 

1. Áttekintés: Az épület tornácának mintegy meghosszabbításaként a Templomdombra vezető fa 

szerkezetű lépcső húzódik. A lépcső a házban lakóknak a dombra való feljutását segítette, így 

könnyítve a harangozást. Fedése az épület többi részével megegyező hódfarkú cserépfedés, 

lejtését a saját hosszirányában való emelkedés biztosítja. 

2. Elvégzendő munkák:  

a. Alapozás rendszerének vizsgálata, a lépcső megtámasztási viszonyainak 

ellenőrzése/javítása: 

b. Új alapozás készül, tartószerkezeti leírás szerint. 

c. Fa tartóváz vizsgálata és ellenőrzése, a tetőszerkezettel együtt: 

I. Statikai tervek szerint, új rétegelt ragasztott tartók a lépcső 

gyámolítására. 

II. Meglévő lépcsőfokok felhasználása. Faanyag pótlással, 

impregnálással. ( pl. Remmers) 

d. Károsodott szerkezeti elemek javítása/cseréje 

I. Statikai tervek szerint 

e. Faanyagvédelmi intézkedések 

I. Faanyagvédelmi terv szerint 

f. Bádogos szerkezetek felújítása: 

I. Fedélszéknél részletezve 

g. Deszka anyagú burkolat javítása/cseréje: 

I. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül, zárt 

hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult felülettel, vékonylazúr 

kezeléssel.(pl: Remmers) Szín: barna ral 8014; 

II. A lépcső oldalán elhelyezett új tölgyfa fogódzó készül, a 

meglévővel azonos kialakítással. Gyalult felülettel, vékonylazúr 

kezeléssel.(pl: Remmers) Szín: barna ral 8014; 



h. Deszka kapu: 

I. Fa szerkezetű bejárati kapu, kétszárnyú. Kifelé nyíló, áttört 

lécezésű szárny, acél vasalatokkal. Elhelyezése falazott falban.  

II. Tok: megtartandó, felújítandó. Külső és belső oldali festése 

eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, 

faanyagvédő impregnálás után alap és fedő festése (pl: 

Remmers ). 

III. Ajtószárny: újragyártandó. A jelenlegi vasalatok és zárszerkezet 

megtartásával. Külső és belső oldali faanyagvédő impregnálás 

után alap és fedő festése (pl: Remmers). Vasalatok, zárszerkezet 

felújítandók. 

IV. Szín: tok, szárny barna ral: 8014; vasalat ral 9011 

i. Fa anyagok faanyagvédelmi kezelése: 

I. Faanyagvédelmi terv szerint: 

Kert: 

1. Elvégzendő munkák:  

a. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények telepítése 

b. Az udvar meglévő burkolatai bontandók 

c. A szomszédos ház falszárító aknája 

 Meglévő aknalefedés bontandó 

 Fal mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél járórács készítendő 

 Járórács és az akna széle közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez 

d. A tornác mentén kavicssáv készítése a meglévő kövekből.  Szivárgó a támfalak mellett. 

e. 2 db beton aknafedlap felújítása (100/100 és 110/110 cm) 

f. Meglévő 60/60-as akna belső oldali hőszigetelése körbe 15 cm XPS 

g. Meglévő 60/60-as akna új, tűzihorganyzott aknajtó készítése, lakattal zárható 

kivitelben. 

h. Meglévő kő vályú megtartandó, tisztítandó, kőjavítóval javítandó és kiegészítendő. A 

meglévő kő színével azonos anyaggal, impregnálandó.(pl: Monulit vagy Terzith és 

Remmers Funcosil SNL) 

i. 3 db a meglévő rönkfa pad kialakításának megfelelő új pad készítendő 

 

Elektromos, gépészeti  munkák: 

1. Elvégzendő elektromos munkák:  

 Meglévő elektromos világítási és fűtési rendszer bontása: 

 Új elektromos csatlakozás kiépítése: 

I. Villamos tervek szerint 

 Új elektromos fűtési rendszer kiépítése 

I. Villamos tervek szerint 

 Új elektromos világítási rendszer kiépítése az épület muzeális bemutató 

fülkéinek megvilágításával. 

 Tornác kültéri megvilágítása 

 Fa lépcső megvilágítása 

 



2. Elvégzendő gépészeti munkák:  

 Meglévő vízellátási rendszer bontása, vízórától, kompletten. 

 Új vízellátási rendszer kiépítése wc-hez, kézmosóhoz, kompletten. 

 Új wc és mosdó elhelyzése, szerelvényekkel együtt, kompletten. 

 Meglévő szennyvízcsatorna rendszer felülvizsgálata, tisztítása a sérült részek 

újraépítése. 

 Meglévő csapadékvíz rendszer rendszer felülvizsgálata, tisztítása a sérült 

részek újraépítése, hátsó oldali biztonsági esőcsatorna bekötéstől, udvari 

esőcsatorna bekötéssel, kerítés melletti aknáig kompletten. 

 Kerti csap elbontandó. Új kerti csap készítendő vízóra akna mellett, aknában 

fagymentesítő ürítővel. Szerelvényekkel, réz vezetékekkel együtt, kompletten.   
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NÉPMŰVÉSZETEK HÁZA     
  



 

Fa lépcső és épület felső csatlakozás Fa lépcső belső fotó 

Főhomlokzat a Rákóczi utcáról 



  

Fedélszerkezet a padlásfeljárat felőli nézet Fa lépcső és eresz csatlakozása 

Főhomlokzat - padló csatlakozása Főhomlokzat - földszint feletti födém csatlakozása 

Utca felé eső helyiség belső tere 



 

Padlásfeljáró Udvari homlokzat tornáccal és lépcső melleti támfallal 

Tető a templomdomb felől Tető a templomdomb felől, hiányzó kúpcserepek 

Fedélszerkezet a padlásfeljárat felőli nézet 



 

 

  
A pince tere, a pinceszint feletti födémmel és mestergerendával 

Pince nyílászáró és a fa keretváz talpfája 




