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HOMLOKZAT 

  Bródy Sándor utca 24 – Szentkirályi utca 17. 

 

       

Bródy Sándor utcai oldal                                                   Szentkirályi utcai oldal 



SZOMSZÉDOS ÉPÜLETEK CSATLAKOZÁSA 

 Szentkirályi utca felől 

 Bródy Sándor utca felől 



                                                        HOMLOKZATI RÉSZLETEK

   Felső párkányzat, relief-díszsor, 3. emeleti ablaksor, stb. 

   2. emelet jellegzetes ablaktípusa 

  1. emelet kiemelt ablaka és a „sima” ablaktípus, váltó reliefdísz-sor 

   Földszinti ablaksor, kváder-utánzó vakolat, tardosi mészkő lábazat 

 



HOMLOKZATI RÉSZLETEK -  KIEMELT DÍSZELEMEK 

                 

                

       

  

 

                                                        

 

      

 Bejárati kapu felette erkély (tömör mellvédrész 

 tükörtagozata és színezése eredetire visszaállítandó)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Saroképítmény (legfelső szinti erkélymellvéd balusztrádosra visszaállítandó) 



 
A 1088. Budapest, VIII. Szentkirályi utca 17. alatti társasház  
homlokzat-felújítása előkészítésének  
műszaki tervdokumentációja  
 

 
 
 
 
 

ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI LEÍRÁS a felújításhoz 
 
 
 

1.  INFORMÁCIÓK 
            
 
    A felújítás tervezésének megkezdéséhez szükséges, előzetesen felkutatott  
előírások, és az engedélyeztetés menete: 
 

- Az épület a VIII. kerület legfrekventáltabb részén, a Palota-negyedben fekszik 
( hrsz. : 36 523) 

 

       -   VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ HELYI RENDELET: 

 

           Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata  
           Képviselő-testületének  66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi 
           Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ), módosítva 35/2008.(VI.18.),  
           38/2013.(VII.25.) és 50/2013.(XII.5.) 

 
- Az épület és  homlokzata közvetlenül semmilyen jegyzett védelem alatt nem 

áll, de környezete és több szomszédságában lévő épület is „helyi (kerületi) 
védett” besorolású (Helyi védelembe vont értékek jegyzéke – 52/2011.(IX.19.) 
helyi rendelet 1.sz.melléklete) 

 
- A teljes homlokzat felújítás minden esetben (változtatás nélküli esetben is) 

Tervtanácsi vélemény-köteles, .de az eljárás ebben a védettségi esetben 
„egykörös”: Településképi Bejelentési Eljárás, (5/2013.(II.10.) helyi rendelet 
az engedélyezési eljárásokról III. fejezet 6.§. 2. pontja „ meglévő építmény 
utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő  
cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének 
megváltoztatása esetén ,  a helyi, VIII. kerületi Önkormányzat Főépítészi 
Irodáján keresztül benyújtott, a Polgármesterhez címzett kérelemmel (10.§.). 

 
- Színmódosítási igény esetén az engedélyezésre benyújtás feltétele színterv 

készítése, amit első körben a Főépítészi Irodán kell előzetesen egyeztetni, 
majd a jóváhagyott változatokból a ház közgyűlési határozattal választ, ezt 
újabb jóváhagyás, azaz, Tervtanácsi vélemény birtokában lehet  a 
polgármesterhez  benyújtani a szükséges felmérési dokumentációval együtt. 

 
 
 
 



 
2. ÉPÜLET ISMERTETÉSE 
 
 
    A Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán lévő épület a XIX.század második 
felében, az 1838-as nagy árviz utáni főváros-építés akkori tipikus palota-építési 
stílusában, - annak is a későbbi szakaszában - az olasz „palazzo”-kat utánzó módon 
épült. Budapest ma látható arculatának jelentős meghatározói ezek az épületek, 
amelyek között vannak úgynevezett „stílustiszta” utánzatok, és vannak erősen 
eklektikus változatok, mint ez az épület.  
 
   Konkrét fellelhető tervtári adat az építésről mindössze az építés éve: 1892, és az 
építtető neve: Kutschler Richard. 
 
   A ház homlokzata nem kiemelkedően egységes stílusú ugyan, de igen jellegzetes 
eklektikus jegyeivel és „korrekt” kivitelével, valamint épen megmaradt állapotával – 
véleményem szerint – meg is érdemli a törődést: nagyobb részében még az eredeti, 
az említett palota-stílust tükröző kialakítása megmaradt: 
 

- a földszint és a felsőbb szintek erős párkány-tagozattal szétválasztása, a 
földszint és az emeletek vízszintes tagozódása, 

 
- a nyílászárók rendszere: a függőlegesen egymás fölött lévő, egységes osztás, 

ezekben a földszint íves záródású ajtói/ablakai, az I.szint szögletes és 
erősebben tagozott díszpárkányi, a II.szint kissé könnyedebb dísszel ellátott 
ablakai, majd a harmadik szinten az előzőek egyszerűsített változata, stb. 

 
- a földszint kvádert utánzó vakolat-tagozása, aminek osztásai a sarkok előtt 

belefutnak a vakolatból készült kváder-díszekbe, 
 
- a sarokrész hangsúlyozása rizalit-építménnyel és kiemelt erkélytagozattal,  

 
- Központi főkapu homlokzati kiemelése tagozati díszekkel, és elemekkel,  

 
- Reliefek és bábos erkély-korlátok, dús díszítés, stb. 

 
 
 
3. A KÜLSŐ HOMLOKZATOK MŰSZAKI ÁLLAPOTA 
 
 
   A ház szerkezetében, falazatában, fő építési egységeiben tulajdonképpen igen jó 
állapotban van. 
 
   A homlokzat felületének hámlása, a vakolat helyenkénti hiánya elsősorban 
öregedésből adódó, szépészeti hibák, nem szerkezeti károk, a „leamortizálódás” 
következményei. A felület nagyon piszkos, és többszöri egymásra festés különféle 
foltos árnyalatai láthatóak rajta. A tagozati párkányok bádogozása elöregedett, egy 
részének – valószínű ázás következtében bekövetkezett - kisebb hiányainál   
megkezdődött a vakolt felület hólyagosodása, itt-ott elindult a mállási folyamat.  
   A bádogozást feltétlenül cserélni kell majd a felújítás során! 
 
   A gipszstukkós díszek szinte mindenhol nagyon jól megmaradtak, helyenként van 
csak a vakolattal együtt jelentkező hiány. Mivel egységesek a minta-motívumok, az 



ép részekről mintavétel után a hiányok pótolhatóak. A gázkonvektorok parapet-
kivezetéseit - ahol már más rendszerű fűtésre tértek át - meg kell szűntetni a 
homlokzati felújításkor. 
  
 A dús díszítés, a sok és erős tagozat, a váltakozó kváderkő-utánzó vakolás, az 
ablakkeretek hangsúlyos tagozata, a vakolati tükörbetétek, a balusztrádos 
korlátmellvédek, és a dombor reliefek, szobordíszek mind a korszak eklektikus 
építészeti stílusjegyei, és igen nagy érték, hogy ezen az épületen ezek ilyen 
épségben megmaradtak, lekövethetőek. Éppen ezért, a felújítás során ezekre 
különös tekintettel kell lenni: 

- nem szüntethető meg és nem hagyható el dekorációs elem, 
- 2 helyen, ahol a régebbi felújítás nem követte az eredeti állapotot (a 

sarokrizalit legfelsőbb erkélye mellvédjénél befalazták a balusztrádos 
részeket, és a főbejárat feletti erkély tömör mellvédrészeiből kihagyták a vakolt 
tükör-betét tagozatot), most a lakók kérésére visszaállíttatjuk az építéskori 
díszítési elemeket. 

- Felújításkor precízen és kíméletesen kell mind a tisztítási munkákat, mind a 
jövőbeni állagvédelmet elvégezni. 

 
 
4.  SZINEZÉSI KONCEPCIÓ 
 
 
   A ház a Bródy Sándor utca felújítása kapcsán került a támogatandó felújítások 
kategóriájába. Ebből az irányból több épület már felújítás után van. A felújított 
épületek színezése meleg színekkel történt: halványsárga - okker, beige-barack, 
okker-homokszínekkel. A jórészt eredeti fa ablakok keretei az utcafront felújított 
szakaszán szinte mindenhol egységesen  fehérek. 
Úgy gondolom, színválasztáskor mindenképp tiszteletben illik tartani a már meglévő 
felújítások elsődlegességét, a ház nem „telepedhet rá” a környezetére.  
Viszont ez az épület az útkereszteződés második legnagyobb sarok-bérháza, most 
túlságosan is erős – kissé nyomasztó – lilás-bordó színével igen hangsúlyos elem. A 
hangsúlyát érdemes lenne megtartani. 
 
   Minden hiedelemmel ellentétben, az épület eredeti színezése nem lehetett a 
jelenlegi , mivel az épület építési idején a homlokzati oxid-festékeket csak meleg 
földszínekben tudták jó minőségben és kifizethető áron előállítani vas-oxid és földpát 
alapanyagokból. Nem véletlen, hogy a korszak épületei mind sárgásak, vöröses-
barnák, égetett agyag színűek, vagy hasonlóak. 
A most látható homlokzati szín nem egységes, az egymásra festett rétegek 
árnyalatai különbözőek, és nem egy helyen sejteni lehet, hogy az eredeti szín égetett 
agyag téglaszín lehetett (3. emelet ereszpárkány alatti relief-része, Szentkirályi utcai 
jobb épületcsatlakozás, földszinti szürke festés sérülésénél előtűnő festéknyomok) 
 
   A dús díszítés és az erős tagozatok miatt a homlokzati falazatot egy színben és 
árnyalatban tartatjuk, a fény-árnyék játéka bőven ad rajzolatot. 
Fentiek átgondolása alapján színben melegebbre és a környezetbe illeszkedőbb 
változat irányába szeretnénk eltolódni, ami „lágyítaná” az épületet.  
A mostani, és az eredeti téglavörös árnyalataihoz visszatérő színvariációval 
készültek a színtervek, amikből a Főépítészi irodával történt egyeztetés és a lakók 
Közgyűlési javaslata alapján nyújtjuk be a variációkat (Baumit homlokzatfesték 
színskála kódjai alapján) 
 
 



 
 
4.1. VARIÁCIÓ: 
 
       A mostani homlokzati színek megtartásával készülő felújítás Földszint 
sötétszürke (0874), falazat bordós-hússzín (0624), tagozatok és párkányok 
szürkésfehér műkő színűek (0877), ablakok fa részei okker (0051) 
 

         
 
4.2. VARIÁCIÓ: 
 
       A lábazat szürkés színe marad (0874), a falazat színét a feltételezett és 
kedvezőbb, melegebb tégla-vörös visszafogottabb árnyalatára festetjük (0575), a 
tagozatok és párkányok maradnak szürkés-fehér műkő színben (0877), a fa 
nyílászárók egységesen fehér mázolást kapnak. 
 

         
 



 
 
4.3. VARIÁCIÓ: 
 
      A homlokzat fő színénél az égetett terrakotta-vörös téglaszín árnyalatai 
alkalmazandók úgy, hogy a földszint (0572) három árnyalattal sötétebb legyen a 
felsőbbeknél (0575), a fszt-i portálok és a főkapu mázolása pedig ennek a színnek a 
skálán legsötétebb változatával készüljön. A tagozatok és párkányok színe marad a 
szürkés-fehér kőszín (0877), ablakok fa részei fehér mázolást kapnak. A 
visszaállítandó két erkélymellvéd (a 3. emeleti balusztrádosra javított sarok-erkély  és 
a főbejárat feletti erkély) színezése a főfalakéval azonos lesz. 
 

         

         
         
 
A festék mindenképp szellőző, hagyományos szilikátos-vízüvegbázisú legyen. 
Végleges egyeztetés a hivatallal a megszavazott színről a kivitelezéskor, a 
kiválasztott festéktípus és színminta felfestése alapján még egyszer kötelező! 
 
 



 
5. A FELÚJÍTÁS MENETE:  

 

 A homlokzati vakolat állapota kopogással ellenőrizendő, a meghagyható 
részek határa megkeresendő, és a jelenleg málló, pergő festék- és 
vakolatréteg letisztítandó 

 A tagozatok ugyanígy átvizsgálandók, a stukkódíszek stabilsága ellenőrizendő 

 Az esetleg megszűntethető egyéb rákerült homlokzati elemek (pl. az 
előzőekben említett konvektor-kivezetések) leszerelendők 

 Ereszcsatornák felújítása, szükség szerinti cseréje 

 Bádogozások leszerelése (később új visszahelyezése) 

 A hiányzó fal- és tagozati elemrészek pótlandók (konvektor-lyukak, párkány 
pótlások, stb.) 

 A sarok-rizalit legfelső, 3. emeleti erkélyén egy régebbi, a 60-as években 
történt  felújításkor eltüntették a bábos-korlát elemeket, és a mellvéd-közöket 
befalazták. A ház kéri a korlátbábok pótlását, vagyis az eredeti állapot 
visszaállítását. 

 A főbejárati erkély mostanit megelőző felújítása sem lett tökéletes, a mellvéd 
tömör elemeiről a vakolt tükörtagozat és párkányhúzás – leegyszerűsítve a 
restaurálást – kimaradt. Ennek pótlását, eredeti verzióra visszaállítását is kéri 
a ház közgyűlése. 

  Vakolathiányok pótlandók 

 A stukkódíszek jó állapotú, teljes meglévő elemeiről szükség esetén gumis 
mintavétellel készüljön gipszes minta a pótlandó helyekre! Stukkót elhagyni, 
leverni, megszűntetni nem szabad! 

 A lábazati tardosi mészkő részek le-homokfúvása, tisztítása 

 Homlokzat festése lélegző, lehetőleg szilikátos homlokzatfestékkel (színminta 
az Önkormányzattal egyeztetendő!) 

 Meglévő fa nyílászárók – földszinti kirakatok, osztott ablakok – rendbetétele, 
régi mázolás leszedése után újra mázolás 

 Főkapu esetleges mázolása 
 
 
A fenti felsorolás természetesen nem lehet teljes, minden felújítás során előfordulhat 
még a kivitelezéskor észrevett (indokolt) javítandó. 
 
   A „felújítás menete” cím alatt természetesen utalások szerepelnek az elvégzendő 
munkanemekre, de ezek nem helyettesítik a kivitelező technológiai felelőssége. , 
munkaszervezési feladatkörét. A kivitelezés szervezése és bonyolítása, a megfelelő 
munkavédelem, az építési terület tisztántartása és védelme, stb. a kivitelező 
 
   A felújítási munka majd csak a Településképi Bejelentés hivatali jóváhagyása után 
kezdhető meg. 
 
Budapest, 2014. január 27. 
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