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Építészet:  
Budapesti Építőművészeti Műhely Kft. 1073 Budapest, Erzsébet körút 17. I/4. 
Dévényi Tamás  É1 01- 0067 
Valkai Csaba É 13 – 1328 
Polyák Bea 
Hutter Franciska 
 
Szerkezettervezés:  
Kolozs Gergely 2000 Szentendre, János u. 6. 
okleveles építőmérnök, T-T 13-13796 
 
Elektromos tervezés: 
PVV Bitech Kft. 1033 Budapest, Laktanya u. 2.  
Rudolf János épületvillamossági tervező, VT-01-8947 
 
Tudományos dokumentáció és értékleltár: 
Gömöry Judit 1016 Budapest, Aladár utca 8.  
művészettörténész 
szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületen 21-0001 
szakértő műemléki épületkutatás szakterületen 21-0001 
Kovács Gergely művészettörténész 
 
Faanyagvédelmi szakvélemény: 
Reichenbergerné Golenár Ágnes 1048 Budapest, Csíksomlyó utca 3. 
okl. faipari mérnök, faanyagvédelmi szakértő 01-2251 
 
Faldiagnosztika: 
DER Építő és Szigetelő Kft.  
H-5900 Orosháza, Vásárhelyi út 79. 
Zádor Oszkár építészmérnök, épületszigetelő szakmérnök É1 08-0124  
műemléki faldiagnosztika szakértői szám: 21-0065 
Koza András építészmérnök, épületszigetelő szakmérnök É3 01-4312 
Dér István épületszigetelő szakmérnök, ügyvezető 
 
Geodézia: 
Jakab Árpád 
 
Festőrestaurátori szondázó kutatás: 
Fodor Edina 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3/B.  
okl. festőrestaurátor, műemléki restaurátor szakértői névjegyzék száma: 21-0027 
 
Kőrestaurátori restaurálási terv: 
ARIUN-ART Bt. 2624 Penc  
Egri Hunor kőrestaurátor művész K3-407 
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Farestaurátori kutatási dokumentáció és restaurálási terv: 
Jakab Dániel tárgyrestaurátor művész, 2000 Szentendre, Puskin utca 46. 
fa-bútor szak, PT-P-000827   
 
2. Tartalomjegyzék 
 
 
 
1. Címlap, 
2. Tartalomjegyzék 
3. Építészeti műleírás 
4. Tartószerkezeti műszaki leírés 
5. Épületvillamossági műleírás 
 
7. Műszaki tervek 
 
Meglévő állapot 
ME-01  Meglévő állapot- Földszinti alaprajz részlete    M=1:100 
ME-02  Meglévő állapot- Fedélszék alaprajz és metszetek          M=1:50 
ME-03  Meglévő állapot- Fedélszék, állapotterv    M=1:50 
ME-04  Meglévő állapot- Utcai homlokzat     M=1:50 
ME-05  Meglévő állapot- Oldalhomlokzatok    M=1:50 
ME-06  Meglévő állapot- Kapu terve      M=1:20 
ME-07  Meglévő állapot- Kőkeret terve     M=1:20 
ME-08  Meglévő állapot- Utcai ablak terve     M=1:20 
 
Tervezett állapot 
E-01  Tervezett állapot- Utcai homlokzat     M=1:50 
E-02  Tervezett állapot- Oldalhomlokzatok    M=1:50 
E-03  Tervezett állapot- Utcai, földszinti ablak terve   M=1:20 
E-04  Tervezett állapot- Utcai, emeleti ablak terve   M=1:20 
E-05  Tervezett állapot- Konszignáció 
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3. Építészeti műszaki leírás 
 
Az 1800 táján épült copf főhomlokzatú, emeletes lakóház közel eredeti 
állapotában maradt fent. A többirányú, friss kutatómunka eredményeképpen 
ma már pontosabban látjuk mindezt. Az alábbi kutatások készültek el 2018-
2019 telén: 
 
Tudományos dokumentáció és értékleltár – Gömöry Judit és Kovács Gergely  

            művészettörténészek munkája 
Faldiagnosztika                       – DER Kft. munkája 
Festőrestaurátori szondázó kutatás          – Fodor Edina okl. festőrestaurátor 
munkája  
Kőrestaurátori restaurálási terv                     – Egri Hunor kőrestaurátor művész 
Farestaurátori kutatási dokumentáció és   – Jakab Dániel tárgyrestaurátor 
restaurálási terv                                                 művész, fa-bútor szak   
 
Faanyagvédelmi szakvélemény                 – Reichenbergerné Golenár Ágnes 

okl. faipari mérnök, 
faanyagvédelmi szakértő 
 

A szaktervezők és a saját kutatásaink eredményét az alábbiakban foglaljuk 
össze: 
 
A tudományos dokumentáció felveti, hogy az 1955-ös első, nagy renoválás 
során az akkor leírtakkal ellentétben talán megmaradhatott eredeti 
vakolatrész a főhomlokzaton. A festőrestaurátori szondázó kutatás 
bebizonyította, hogy a homlokzat felső régióiban sok helyen megmaradt akár 
15 réteg festék is. A végkövetkeztés szerint a tagozatokat is beleértve törtfehér 
színű volt a ház eredeti állapotában (javasolt szilikátfesték szín: Keim 9078). A 
többszörösen elpusztult, minden bizonnyal vakolt lábazat feltételezhető színe 
középszürke lehetett (venyige kék, esetleg Keim 9550). 
 
A faldiagnosztika a felvizesedett magas cement tartalmú vakolat (lábazat és 
falvakolat) leverését és újra vakolását javasolja a károsodott zóna felett 70 
cm-rel, WTA vakolatrendszerrel. 
 
A kapu faszerkezete 1955-ben legalább a külső oldalán teljes cserére került. 
Feltételezhető a formahű újra gyártás. A mázolások legalsó rétege nedvzöld 
volt. 
 
Az 1930-as 40-es években készült összes homlokzati nyílászáró kicserélésre 
került, a külső gerébtokok kivételével 1955-ben. Az akkor választott megoldás 
a lehető legszerencsétlenebb volt: e külső gerébtokokat levésték és 
teschauer tokká bővítették fel. A belső gerébtokot részben eltávolították 
(kemferek kivágása) ill. elvésték. Új sima bélésszerű keretre pántolták fel a  
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korábbi spalettákat. A művészettörténészekkel egyeztetve nem tarjuk meg a 
visszaalakításra már alkalmatlan nyílászárókat, hanem az 1800-as évek elejére 
jellemző kereszt tokosztású, kifelé-befelé nyíló 4 rámás ablakokat tervezünk, a 
földszinten kovácsoltvas rács ingatlanvédelemmel a két tok között. 
 
A fedélszék közepesen károsodott. Szerkezeti elemek cseréje is szükséges. 
 
A tervezett munkák részletezése: 
 
TETŐ 
 
Csak az utcai épületrész tetőzete újul meg terveink alapján! Minden építési 
fázisban gondoskodni kell a beázások elkerülésére. 
A padlás teljeskörű kitakarítása után kezdődhet meg a födémfüggetlen 
fedélszék részleges cseréje, rekonstrukciója, a statikus tervek alapján. A 
rekonstrukció során lecserélésre kerül a teljes cserépléc állomány is, a statikus 
tervek szerinti munkákon kívül. A léc és deszkaanyagot 2 órás fürösztéssel kell 
tartósítani (pl. Tetol FB 30%-os oldattal) a faanyagvédelmi szakvéleménynek 
megfelelően. Az ácsmunkák végeztével a teljes megmaradó faanyag 
favédelmét is meg kell oldani, szintén a szakvéleményben leírtaknak 
megfelelően. A cserepezés a felújítás végén visszakerül a tetőre. A sérült 
elemeket formaazonos új elemekkel kell pótolni, és csak az udvari oldalon, 
egyenletesen szétosztva lehet alkalmazni ezeket! A 38x38 cm-es utcai 
kéményfej visszabontandó. A lenti, nagyméretű téglából épült 47x47 cm-es 
kéményszakasz folytatódjon tapolcafői téglából építve, az elbontott 
kéményfej magasságáig, egyszerű díszítéssel. A kéményfej bedörzsölést kap, 
és a fal színére kell festeni. A kémény tetejére 53x53x7 cm-es vasalt beton, 
vízorros fedlap kerüljön. 
 
FŐHOMLOKZAT 
 
Bontás:  

- A vakolat a diagnosztikai szakvélemény szerinti magasságig leverésre 
kerül, +2 cm fugatisztítással 

- A kopogó, tartás nélküli vakolat leverésre kerül 
- Az ablakok mindkét szinten bontandók, természetesen az új ablakok 

helyszínre szállítást követően 
- A fakaput farestaurátor szállítja el műhelymunkára, közvetlenül az 

ideiglenes (OSB) kapu elhelyezése előtt 
- Az esőcsatorna rendszer bontandó, a technológiailag megoldható 

utolsó pillanatban 
 
Tisztítás: 
A levert vakolat alatti falfelületet előírásosan le kell tisztítani. Az összes tagozat, 
profil restaurátori felügyelet mellett kerüljön letisztításra. Egy 10x10 cm felület  
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dokumentáltan tanúként maradjon meg, a területi felügyelővel egyeztetett 
helyen. 
A kapu kőkeretét restaurátor tisztítja meg. 
 
Építés: 
Az új ablakok a régiek helyére kerülnek. Egyedül a földszinti, a kapu melletti 
ablak kerül kissé eltérő magasságba – ez az ablak azonos szinten legyen a 
balra tőle lévő szomszédjával. Az ablakokat szakszerűen kell beépíteni. A teljes 
tokfelület mentén, körben purhab kitöltés készüljön. Kívül- belül körbevakolásra 
kerülnek az ablakok. Az ablakok külső színe, tok és szárny is: nedvzöld kb. RAL 
6018. Belülről minden magasfényű fehérre mázolt lesz.  
A vakolt felületek geometriája nem változik (a visszaszedett 
vakolatvastagságokat leszámítva)! 
Vakolaterősítésre szükség eseten pl. Baumit PutzFestiger (vakolatszilárdító) 
használható. A megmaradó vakolat repedéseihez pl. Baumit Fill Primer 
repedésáthidaló, szálerősítéses, univerzálisan alkalmazható alapozó alkalmas, 
de csak 0,5 mm-nél kisebb repedések áthidalására és takarására megfelelő. 
E felett pl. Baumit MultiWhite-ot kell alkalmazni. 
A visszavakolások klasszikus mészhabarccsal történjenek, pl. Baumit Sanova 
Feinputz. 
A sóterhelt zónában pl. Baumit Sanova egyrétegű szálerősített kültéri és beltéri 
fehér Trassz- mész vakolat használható. 
A lábazati zónában Baumit SanovaPutz S (nehézvakolat) alkalmazható. 
A kész vakolati felület Keim szilikátfesték-rendszerrel, szín: Keim 9078 zárandó 
le. 
A kőkeretet a kőrestaurátor, a fakaput a farestaurátor újítja fel. 
A lábazat szintén Keim szilikátfesték-rendszerrel, (Keim 9550), de méginkább 
klasszikus venyige kékkel festendő be. 
Új titáncink esőcsatornarendszer készül, 1 lefolyócsővel. A lefolyócsövet az 
óriáspilaszter tengelyébe kell elhelyezni. 
A kifolyók alá egységes elvezető alátétre lenne szükség. A közterületen meg 
kell oldani azt, hogy a parkoló autók nekimenjenek az esőcsatornának, pl. 
bollard használattal. 
 
 
Megjegyzések 

- A kábel tv falon kívüli bekötését a homlokzatrekonstrukció során meg 
kell szüntetni. 

- 2 db levélszekrényt terveztünk a meglévők helyett. Típusa: DAD B100 
fehér, Helye a kapu baloldalán lévő óriáspilaszteren, szimmetrikusan 
elhelyezve. 

- A kifolyók alá egységes elvezető alátétre lenne szükség. (közterületi 
munka) 

- A közterületen meg kell oldani azt, hogy a parkoló autók nekimenjenek 
az esőcsatornának, pl. bollard használattal. (közterületi munka) 
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OLDALHOMLOKZATOK (2 db) 
 
Bontás:  

- A vakolat a diagnosztikai szakvélemény szerinti magasságig leverésre 
kerül, +2 cm fugatisztítással (Csak a bal oldali oldalhomlokzat nincs 
eltakarva alul.) 

- A kopogó, tartás nélküli vakolat leverésre kerül 
 
Tisztítás: 

- A levert vakolat alatti falfelületet előírásosan le kell tisztítani.  
 
Építés: 

- A visszavakolások klasszikus mészhabarccsal történjenek, pl. Baumit 
Sanova Feinputz. 

- A sóterhelt zónában pl. Baumit Sanova egyrétegű szálerősített kültéri és 
beltéri fehér Trassz- mész vakolat használható. 

- A lábazati zónában (50 cm) Baumit SanovaPutz S (nehézvakolat) 
alkalmazható. 

- A kész vakolati felület Keim szilikátfesték-rendszerrel, szín: Keim 9078 
zárandó le. 
 

 
 


