
Budapest Józsefuáľosi on kormá nyzat
lő.testülete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmény

A Koľmány elfogadta a Nemzeti Lovas Programban meghatórozou feladatolĺról és ą kiemelt

feladatokvégrehajtósához szülĺséges intézkedéselcről szóló |061'l20I2. (III.12.) Korm. hatźtozatot,
melynek 14. pontja értelmében a Koľmány felhívja az éńntett miniszteľeket, hogy vizsgálják meg

a kiemelt létesítményfejlesztések keretében többek között Nemzeti Lovarda, fejlesztéséľe
rendelkezésľe álló foľľásokat, azok igénybevételének lehetőségét.

A Nemzeti Lovaľda fejlesztéséľe 2 milr|ifud forintot fuőnyzott e|ő a Koľmány ama való tekintettel,
hogy egy ideális Nemzeti Lovarda megvalósítősálhoz ekkora összegre van szĺ'ikség.Magyarország
Koľmánya a projekt költségvetési támogatźsa keľetében első lépéseként a 20|2. évi
kötelezettségvállalással nem terhelt e|óirényzat-maradványok egy ľészének fel'hasznáůźtsáľól szóló
t632/2013. (IX. 10.) Koľm. hatőrozatta| az idei évben 60 millió forintnak a Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz töľténő átcsopoľtosításáľól döntött, a fennmaradő I.94 milliárd forintos forľás _

Z}I4-ben 600 millió foľint és 2015.ben 1.340 milliáľd foľint _201.4. és 2015. évekre vonatkozóan
kęrültek és kerülnek beteľvezésre a központi költségvetésbe.
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Előteľjesztő: ďr. Kocsis Máté polgiĺľmester

A képviselő.testületi Ĺilés időpontj a:20|3. december 18. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jĺízsefuáľos Kerületi Építésĺ Szabáiyzat (JOKÉSZ) módosítására a

Nemzeti Lovarda teľületére vonatkozóan

A napirendet lyĺt ülésen kęll tźlrgya|ni, a hatźttozat elfogadásĺĺhoz minősített
szav azaĺtobb sé g szfü s é ges.
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VÁRoscl.zoÁ.lrolÁsl És PÉNzÜcYI BIZoTTSÁc rĺ,vn,soLJA A KÉpvIselo-TESTÜLETNEK AZ
ELoTERrESZTÉS NEGTÁRGYALÁ sÁ.T.



2013. december 5-én hatźiyba |épett a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási
hatósági iigyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelóntőségu iiggyé nyilvánítás árő| és az
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/20|3.(XII.a.) Kórm. rendélet, ňólyn"l.2.$ (l) bekezdése
szerint: ,,A Koľmány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tiggyé 

-nyi|vánítja 
a

Beruházás megvalósításával összeÍiiggő, az 1. mellékletbe nivesített ktĺzř{azgatisi hatósági
ügyeket.''

Mindezeklĺel összefiiggésben dľ. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
á||amtitkára, mint a Beruhéľzáls koordináciőjfua kijelölt Budapest Főváros KormáńyhivataIét
vezető Koľmánymegbízott 20t3. decembęľ 5-én kelt leveléb"n 1l. szálmil mellék|et) azza| a
kéréssel fordult az onkormányzat felé, hogy ezen beruhźnás &dekében a Józsefváľos Kerületi
Építési Sz,?bźiyzatźlról szóló 

.66/2007..(KI.12.) 
tĺntormĺnyzati ;il;il gi*ÉšŽi;äř;

folyamata induljon el.

e ĺorcÉsz módosítása így tfugya|álsos eljárás keretében folyhat a 3|4/2OI2. (XI.08.). Korm.
rendelet 32. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfeleloen.

n. A beteľjesztés indokolása

Ą loKESZ hatátlybanlévő előírásai nem teszik lehetővé aBeruhánáts megvalós ítasźĺ-.A Budapest
VIII. kerület Keľepesi űt 7. sz. atatti 38826 he|yrajzi számű telek IZ-ÝI11-I (elentős felületű
intézmény),míga38829/5 helytajzi száműtelek Z-KK-VIII-I (kcizkeľt) ĺlvezetbJsorolt.

Az övezetben elhelyezhető funkciók között a IZ-YII-| je|iĺ építési övezet teľület esetében
szeľepel a spoľtfunkciő' azonban a lovasspoľt igényei más jellegűei<, mint az övezetiparaméterek
áItal megengedettek. A^Z-Y\K-vIil-1 jelű övezetben kizirćiag játszőkertet, pihenőkeľtet lehet
létesíteni' ami nem megfelelő besorolás amár több mint 100 évJott mĺĺki'dő Lovaľda igényeinek.
A JOKÉSZ lehetőséget ad K-SP-VIII jelű kiilönleges rendeltetésĹĺ spoľtolási célú területek
kijelölésére, melynek eloírásai kifejezetten a 

'po.t- 
és szabadidő étoltes intézményeinek

elhelyezésére szolgál.' Az-e|o7etes egyeztetések alapján Ennek az ovezetnek a paraméterei
megfelelőek lennének a Beruháľ;áts megvalósításáhoż, azza| egyÍitt, hogy a műeńlek épület
építészeti éľtékeinek megőľzése is bizosított.

nI. Tényál|ás

,ą. ĺórÉsz módosítĺís előkészítéséhez, az erre vonatkoző tervezéshez külső tervezőt sziikséges
megbízni. A teľvkészítés költségeit a Vidékfejlesztési Minisztéľium biĺosítja.
a rcrÉsz módosíĺás elkészítéséľe az onkoľm ényzat a Minisztéľiummal településren dezési
szerződést köt, melynek alapja az előteľjesztés 2. sz. mellékletétképező teľvezési pľogram. A
Minisztérium ez a|apján az á|tala kivá|asztott Tervezővel köt szerzĺídést a telepiĺĺésľendezési
eszköz elkészítésére vonatkozóan . 
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Iv. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Magyurország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx. törvény (Mi'tv.) 13. $ (1)
!eke-zdé9 1. pontja szeľint helyben bizosítandó közfeladatok körében u Ĺ"ýi onkormaňyžít
fe|adata különcjsen a településfejlesztés, telepĹilésľendezés. Az MötV. 23. $ (5) bĹkezdés 5. pontja
szerint a kerĹileti önkoľmányzatfę|adatakiilönösen a helyi településľenaezés, íelepii|ésfejlesłes.
Az Mötv. 25. $-a szerint a Képviselő-testiilet alkothat rendeletet. A helyi
megalkotĺására az épített köľnyezet alakításáľól és védelméről szőIő t997. évi
(Etv.) 62.$ (6) bekezdés 6.pontjaad felhatalmazást.

építési szabźiyzat
LXVII. töľvény

Az.onkormányzat eqyes telepü|ésfejlesztési célok megva|ősítäsőratelepiilésľendezési szerzodést
köthet az érintetttelek tulajdonosával, illetve a telken béruhénni szándékozőva| azÉw. solĺ" íiijbekezdése szerint.



v. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testĹilet dö,nt aľról, hogy módosítja a lol<Ész-t a 38826 és a 38829 /5 hrsz.-íl
telkeket magában foglaló területre vonatkozóan, a Nemzeti Lovarda fejlesztése érdekében. Ennek
éľdekében telepiilésrendezési szetződést köt a Magyar Ál lammal.

vI. A diĺntés cé|ja' pénziigyi hatása

A döntćs cólja a Ncmzeti Lovaľda fcjlcsztósćnck mcgvalósítĺísát lchctővé tcvő jogszabĺílyi
környezet megteremtése, melynek során az onkoľmźnyzat a 3l4ĺ20I2. (XI.8.) Koľm. rendelet
a|apjánköteles eljáľni. A d<intés pénzíigyi fedęzetet nem igényel.

Kéľemaza|źbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Hatáłozati javaslat

A Képviselő-testĺi|et úgy dtint' hogy

1. módosída a Józsefuáľos Kerületi ÉpÍtési Szabá|yzatárő| szóló 66/fOO7. (XII.12.)
önkoľmányzati rendeletet (JóKÉSZ) a 38826 és a 38829/5 he|yrajzi szźtmű telkeket
magában foglalóteriiletľe vonatkozőan a Nemzeti Lovaľda fejlesztéseinek megvalósítása
éľdekében.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2013. december l 8.

2. ahatározat 1. pontjában meghatározottak érdekében településrendezési szerződést köt a
Magyar Állammal _ azza|, hogy ezen szeruődés tinkormányzati költségvetési fonást nem
igényel _ és felhata|mazza a Polgáľmesteľt annak a|áírźsőra.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 l 3. december 1 8., a szerzódés a|źńrásának naqáĺidť0 l 4. feb

A diintés végľehajtásátvégzo szervezetiegység: Váľosfejlesztési és FĺĘĺtészJ
Budapest, 2013. december 9.

uár 1.

dr. Kocsis ľ ĺáLté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/, lĺ,,u"q*,
dr. Mészár Erika /

a|jegyző



I. számú melléklet
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ľelcfooserĺm : 795-5 7Ü 8
E-lxraÍl: andľea.fogel@vm.gov'hu
Hĺv'ssĺĺm:.

I}n KCIcsÍłM,ité
polgórnĺestsr ńľ
részére

Budapest F,ővĺfuos Y[II. kęttitet Polgánnesteľi Hivatgl
Baľgss utca 6j.67.
Budapest
1082

T*.gľ' Á Nemzetĺ Ĺovarda ťe.ilesztésévet összeftlggii szabályozási terv módisítäsának
kezdemenyez6e

Mellékelt 1 db. - A szabályozási ten, módosĺtasí koĺaepcĺó

. ffiĺďetśFvĺgłĘĺme*łrttr!

A l0t3. november f?-én. aKormány đőnÉst hozott a Neillzffí Lovaĺđa &jlesrffisével
|cpcs9l1toľ kťiaigaagatÉsi hätóságí r.ĺtľtk nemsstgäzđasági ĺzeľnponńót kiemelt
jelentösĺíg1iigg}'é nyřlvánítĺł*łrÔI éĺ azeljłłľó hatÓsĺtgók tĺjęmteseľot' 

-

Á Kormárry đÍjntéso alapján, a m*Í naľoĺ naHĘłÜa. té$ett c NełnzętÍ 'Ĺavarda
fb$esatésével kepcsoĺatos kÍÍzÍgazguasÍ hatoségĺ łg,eh neĺazeęuaüsagt szenptntból
kiemelt jeĺenrđłégű riswé twgłvánítĺäłĺĘró| es az aý,ĺrł łRtóságuk łqälauser:a szłtĺ
4ö0/2013. (XÍI, 4,) I{orm. rąndeleĺ (a továbbĚakban: Korm.*ľenděbt), arndtryol a
teľve4ett spľuháłás Heľnelt sÉfup4 kaĺntt'

Á pĄekt silĺatĺ mcgvatisítáeą éľdekébet ľendezď sziÍlaéges a Buđapesf, Keľepeei út
7' szÉm a[ar taláIhato Nemzeĺi Łovarđa telkeiľe 6ĺľsz. ĺt*z6. és Hrsz.: 3sil291s)
vonatkozó* Jelenleg fľľ€nyben lsvő szabí|yazásĺ teľv [Budapest Fóváľos MIĽ.
keľtlĺgt Jlase&áros ÖnkÔľmńftyzat& K$vísető*tostcletóngk. 6đl?0o7'(XII.12.)

m Í055' Budäp€śĺ. Ko6sł#| łéí 11,8 (0e1} ?s5-3{g0' E<rlaili gľuřa"büdal@'cm,go'ĺ.łtt!



ľendęIets Józsefľáros Keľtllęti Építesi s""ua1p.*,ĺl (JoKEsz}] feliĺIvĺzsgrńlata és
módosít{sn, ĺIlętve a telkek összevonńsa

,4 fentiaiben yegfogabuasowkkaÍ össze$iggé'ĺben wetlékeltcn weghiiÍđłiltl T.
Potgómlester Ur részěre {Eo,I ü|)ffisot, łtlę[y taľtatmazzą e sza.bđyozősž tery
môďa*ĺaűsára vÜnűÍkašó kłncepeiđt. EgyiđejííIeg tĺs*,eIałłI kérew T, Polgúrmesteľ
Uľłt, haw a Kłrtn. rendetet łIq}lůn keedeményeaw és upe ftěg {ł sĺ*ŕľdges
Iépésekst ł sĺúňÍyoúsÍ lent fetrütĺíĺsgđIan és mlűďasít,ŕsa érďłkěben

T. Pclgńľmesteľ Úľ jovłuagy*sát és Íntézkedéset e|ôľe ís ktiszönöm'

Budryest, 20t3. dęcęmbęr 5'

TÍseulĺľlel: ffi
P;'."ffi+i



ME LLE KLE T A vMPÁT/ 1 43 -2 | 20 13. HIvATKo ZÁ s I szÁnĺ Ú ĺnvÉĺĺłrcz
A NEMZETI LovARDA FEJLESzľÉsľvBr- o s sznľÜcco, szĺ.ľÁr-y oz Lsĺ

TERv ľrooosÍľÁsr xoľcnpcro

A Nemzeti Lovarda megújítása kiemelt státuszú projekt. A sikeľes megvalósítás érdekében
rendezni szfüséges a Budapest, Kerepesi ilt 7. szám a\att ta|á|ható Nemzeti Lovarda telkeirę
(řIľsz. 38826 és Hrsz.: 38829/5) vonatkozó, jelenleg éľvényben levő szabályozási teru
[Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkoľmányzata Képviselő-testiiletének
66/2007.(XII.12.) ľendelete Józsefuáros Kerületi Építési Szabźlyzatźrő| (lorÉsz)]
felülvĺzsgálata és módosítása illetve a telkek összevonása.

A j elenleg éľvényben lév ő szabályozás : (me gj e glzé s e kkel)

Hľsz.38826:
Ovezet jele:IZ-YII-I
ov ezet..jelentős zöldfelületrĺ intézményi rendeltetésĹĺ terĹilet
Beépítési mód: szabadon álló
Legnagyobb beépíthetőség: 35 %o

Legnagyobb szintterületi mutató: z,ą rŕlrlł (A furvezettnét szignifikansan nogyobb _ 65 000
m' - szintterület lenne kialaffitható)
Legnagyobb teľepszint alatti beépíthetőség: 50 %
Legkisebb zöldfelületi mértéke: min. 50 Yo (Jelenleg nem teljestil)
A megengedett legnagyobb építménymagasság: 30 m (A tervezettnél szignffilaźnsan
magasabb épület lenne kialakítható)
Szabá|yozásiteľvlaponkijelcilttovábbiszabźt|yozőelemek:

- - elsődleges építési hely
- - k<izmíi védőtĺĺvolság
- - meglartandó fĺák
- - FSZT teľĹilet (fővarosi városkép szempontjából kiemelt teriilet)

Hrsz.: 38829152
Ovezet jele: Z-KK-VIII- 1

ovezet: zölđteruleti ktizkeľt
Legnagyobb beépíthetőség: 2 %o;

Legnagyobb szintteľtileti mutató: -
Legnagyobb terepszint alatti beépíthetőség: 2,5 yo

Legkisebb zĺildfeltileti mértéke: 50 %
A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
Szabáiyozźtsitervlaponkijelĺilttovábbiszabá|yozőelemek:

- - közmű védőtavolság
- - megtaľtandó Íiĺk
- - FSZT teľĹilet (fővĺíľosi vlĺroskép szempontjából kiemelt terület)

37.$ (4) A Z-KK-VIII közkert területén a) játszőkeľtet, pihenőkeľtet lehet létesíteni. (Jelenlegi
funkció sem léte s íthető)
|. A Z-KK-VIII övezet ter.iiletén kt;zhasznólat elől elzórt területet kialakítani nem lehet' a
területek legfeljebb I,2 méter magas áttĺirt keľítéssel keľíthetők le.
2. Az ovezet teľĹiletén pavilon, nyilviínos WC csak a kijelölt helyen létesíthető.
3. Mélygarźns nem építhető.



Jelenlegĺ beépítés:
A mellékelt, jelenlegi állapotot bemutató tervlapon mindkét telekre vonatkozóan kimutattuk a
jelenlegi zöldfelületi mutatókat, illetve a beépítettség mértékét. Ezek a|apján megállapítható,
hogy:

Hrs2.38826:
- A meglévő épĹiletállomány egy jelentős ľésze kívĹil esik az elsődleges építési helyen
- A jelenlegi beépítettség (30'8 %o) nemlépi át a megengedett legnagyobb méľtéket (35

%)
- A legkisebb zöldfeltilet mértéke (27,5 %) nem éri elő aszabáIyozott legkisebb éľtéket

(s0%)

Hrsz.:3882915:
- A jelenlegi beépítettség (7,4 %o) tobbszorösen meghaladja a megengedett legnagyobb

méľtéket Q %)
- A legkisebb zĺildfeltilet méľtéke (27,5 %) nem éri e|ó aszabá|yozott legkisebb értéket

(s0%)
- A jelenlegi ĺivezeti besorolás szerinti közkeľt funkciót nem látja el.

Tewezett beépítés:
A melléke|t tźw|ati elképzelések szerinti beépítettséghez szfüséges szabályozźsi terv és tęlek
módosítások:

- Telkek összęvonása, egyesítése
- Az elsődleges építési hely konturjanak módosítasa, vagy megszüntetése
- Egységes építési övezet meghatźlrozźsa a tervezett funkcióhoz és beépítési

paramétere|<hez igazo đő an





,2. łĺ. zue tĺ'cŁtej-

NEMZETI LOVARDA
TERvEzÉsl PRoGRAM

2013. OKTOBER
Az anyag a Nemzeti Lovardáért alapĺtvány szakmai útmutatásai szerint készü|t.

Megrende|ö:
dr. Budai Gyu|a par|amenti á||amtitkár

Vidékfej|esáési M inisztérium,

1 055 Budapest, Kossuth tér 1 1 .
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Mĺiszaki tervek (kii|ön me|lékelve):
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A talajmechanlka két munkarészét külön kötetben me|tékeljük.
Je|en tervdokumentáció csak a fentitarta|omjegyzék szerint összes terwe| és dokumentumma| egy|'jtt érvényes.

Ez a dokumentáció a fent nevezett cégek és tervezők sze||emi terméke' A terveket szabá|yozott szeŻőijogok
védik. Azokat csak a tárgyi objektumnál a tárgyĺ e|járásná|, egyszeri a|ka|omma| |ehet fe|haszná|ni. Minden más

esetben a tervezők hozzĄáru|ása szükséges. A tervezők a tervezés te|jes folyamatára fenntartják a jogukat.
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1. A Nemzeti Lovarda épületkomplexum és infrastruktúra állapotfelmérése

ĺ.í. Elózménvek

1.1,1. Történet, preambu|um

1,1.1.1. Megbízástartalma

A P|ant Ate|ier Peter Kis Kft 2013' szeptember 30-án megbízást kapott a Vidékfej|esáési Minisztériumti| egy - a
Nemzeti Lovarda |étesítményfejlesztésére vonatkozó tervezési program e|készítésére. Jelen dokumentacio
tobbnyire követi a szeződésben rögzített fejezeti struktúrát'

1.1.1.2. Az MLSZ preambuluma*

A Nemzeti Lovarda - korábbi, ám máig haszná|t nevén Tattersa|| - 135 éve szo|gá|ja a |ovas ágazatot
oktatóhe|yként, versenyhe|yszĺnként és a |ókereskede|em bö|csöjeként. A magyar kormány á|ta| 2012.ben
eĺfogadott Kincsem - Nemzeti Lovas Program abból a fe|ismerésbő| indu| ki, hogy a |óvaĺ kapcsolatos
tevékenységek egytjttesen ĺgen sok munkaheĺyet teremtenek, a társada|om je|entős szegmensének megé|hetést
biáosítanak, így ez a gazdasági terri|et jogga| tekinthető ágazatnak' Ezen szemponton tú| a ĺó egyszeľe van jelen
a sportban, a mezőgazdaságban, a ku|túrában, a turizmusban, a neve|ésben, az oktatásban, a gyógyításban, de
ta|án mindeneke|őtt - a kü|fö|dön is mind mai napig |ovas nemzetnek tartott - magyar emberek |e|kében'
Az intézmény az á||am és a civi| sďéra összefogása révén a|aku|hatott meg 1878-ban, és az e|mú|t évek
bebizonyították' hogy ez a konstrukcio az, ame|y szerves fej|ődésen a|apulva a fenntarthatóságot biztosítja.
A beruházás megvalósításának módja je|entősen függ az ingatlan á||apotátó| iĺĺetve a he|yi szabályozások adta
|ehetőségektő|. A tervek e|készítése e|őtt tisztázni ke|l a lehetőségeket és a kor|átokat. Ez a|apján lehet e|dönteni,
hogy a kívánt funkciók a je|en|eg már meglevő, akár 70-80 éves épü|etekben vagy újakban kenj|hetnek
megva|ósításra'
A beruházás eredményeként egy hosszútávon működő, onfenntartó Verseny- és tudáscentrum |étrehozása a cé|.

1.1.1.3. 5312011. (Vlll.25.) NEFMI rendelet

,Egyes ingatlanok muemlékké nyilvánításároL valamint műemtéki jetentőségű terijtetté nyitvánĺtásárol, itletve
n űemléki védettségének m egszĹjntetéséről
44' s 0 Műemlékké nyilvánĺtom a Budapest Vlll, kerület, Kerepesi ut 7' házszám atafti, 38826 hetyrajzi számťl
ingatlanon állo Nemzeti Lovarda foépületét'
(2) Muemlékikörnyezetnek a 38826 helyrajzi számú ingatlan fennmarado részét jetötöm ki'
(3) Az örökségvédelmi bĺrság megállapĺtásának alapjáulszolgáló éĺték szempontjábot a műemtéket l. kategőriába
sorolon.
(4) A védetté nyilvánítás céIja az 1932-ben ifj' Paulheim Ferenc teruei atapján, modern stĺtusban épüft Nemzeti
Lovarda főépĹilete épĺtészeti éĺtékeinek megözése,,

1.1.1.4. Örökségvédetmi szempontok a Nemzeti Lovarda úijáé|esztéséhez

Az a|ábbi, KoH álta| 2011. oktiber 6-án készített anyagot rende|kezésre bocsájtotta: dr. Szikra Éva kerttorténeti
szakreferens és Bazsó György művészettÓrténész - a Lechner Lajos Tudásközpont, Terü|etĺ, Építésügyi,
orokségvéde|mi és lnformatikaiŃonprofit Kft. orökségvéde|mi Szakértőiósztá|y munkaiársai.

,A Budapest Vlll,, Kerepesi ĺlt 7, sz' alatti, 38826 helyrajzi számú ingatlanon átto Nemzeti Lovarda foépĹiletét a
közelmťlftban megjelent $nu 1 . (vlll' 25') NEFMI rendelet nyilvánította muemtékké, Az épť)tet fennnaradásáért a
lovassport képviselői emelték fel szavukat, A védefté nyilvánítás a hazai lospoĺt kiemetkedő jetentőségű
intézményének és a főváros életében fontos szerepet játszo liversenyspoĺt epĺtett örökségének megőrzését
biztosÍtja,
Töfténeti összefoglalo
A Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvénýársaság 1878-tol taĺtott tokiáttĺtásokat, vásárokat, árueréseket a
KĹilsďKerepesi ut mentén fekvő, a fővárostol béreft terÍjleten, 1932-ben a terťjletet két részre osztották
egyharmad-kétharmad arányban' A kisebbik terťjleten, a hátaslovak számára megmaradó ugynevezett Tattersatt-
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ban a régi fovárosi istállokat fel(ljÍtják' Ĺljakat épĺtenek és kialakÍtanak egy korszerű, fedeles lovaglicsamokot, A
40x90 m2 alapterületű, 16 néter magas, faszerkezetű lovaglócsamok páholysoraiban több mint ezer ember féft el'
A telep 10-10 istállojában 308 lovat leheteft kényelmesen elhelyezni, A nagyobbik terÍjletrészen megvalwítják a
minden tekintetben europai szintťl és méretű, modern ĺigető stadiont' A két épületcsopoĺt egységes koncepcio
alapján ifr' Paulheim Ferenc tervei szerint épĹift fel,

Budapest 1944-4íös ostromakor megsérüftek az épĺiletek, a pályák, Ekkor számolták fel a baloldali istállósort'
1952-ben polÍtikai indĺttatásbol bezáratták a rendeftetésszerüen nűködo fedeft lovardát, majd lebontották a
tetőszerkezetet és bedöntötték a falakat, Csak a fedeft lovarda főépĹilete _ a ,Kobli,, _ maraďt meg' 198#ben
kerĺjlt átadásra egy (ljfedett lovarda, a hozzá kapcsolodo istállokkal és öftozokkel, 1988-ban fel(ljĺtásra kerijltek _

az tlt-és a közmuhálozat, boxosítva leftek az istállők, majd átadásra kerÍjft az áIlategészségügyi részleg es az
oktatási központ' 1989-ben az irodák és a foép(ilet felujítása következett, majd kialakÍtásra kerĹjft az
anyagforgalmi- és szaporodélsbiológiai labor, Ezt követően megkezdte működését az ĺft létrehozoft fedeztetési
állomás, Ezt követte az edző- és a versenypályák rekonstrukciija és a munkásszállo felujítása' 1988-ban' a
fennállás 120, évforduloján kerĹjft átadásra az (lj kováx tanműhely, a hozzá taĺtozo tanteremmel, oftözőkkel és
kollégiumi szobákkal' A kisebb fedett lovarda 2000-ben épĹift fel,

Az épületegyilftes a magyar modern épĺtészet egyik kiemelkedő szĺnvonal(l példája, a magyar
liversenýenyészŕés és loversenysport nemzetközi hÍréhez méftó épÍteszeti emléke volt, Az iigeto 2004-ben történt
lebontása után a Tattersall a komplexum utolso, egyediil megmaradt része' Védelme nem csak épĺtészeti
szempontbolfonŕos, de az (egykoĄ nemzetközi hÍrű magyar liversenyzés és lotenyésztés emléke miatt is'
A véleményezésre megkĹildott koncepciorol
A ,Nemzeti Közszolgálati Egyetem áftalvagyonkezelt|azóta a vagyonkeze|ést átvette az MLSZ] Nemzeti Lovarda
(Tattersall; lovas spoĺtközpont), cĺmťl elöterjesztés e/sósorlan célkitťlzéseket taĺtalmaz, konkrét elképzeleseket
nem fogalmaz meg, Ezéĺt csak néhány általános alapelvretudjuk felhívni a figyelmet,
A cél örökségvédelmi szempontbil feftétlenijltámogathato, feltételezve, hogy ezzel a műemlék épületek helyzete
is m eg ny ugtato an rendeződ i k.

A terület jelenleg xak mintegy 3 hektár, ani behatárolja a fejlxztési lehetőségeket, ugyanis nagyon kell Ĺ)gyelni

arra, hogy az uj funkciok ne terheljék t(i a területet, A jelen, ötletekben gazdag anyag magában hordja ennek
veszélyét, A felvetések rengeteg olyan infrastrukturális, járulékos funkcioval (parkoléls, takarmány, versenyek
bonyolĺtása) jámak, amelyeket csak nagyon végig gondoft midon lehet (lgy elhelyezni, hogy a beépĺtési arányok
váftozása ne haladja meg a krÍtikus méĺtéket, Fontosnak tańjuk, hogy a terĹjlet karakterét az örökségvédelmi
elveknek megfelelöen őrizzék neg, ani egyébként nem ellentétes a lovasspoĺt funkcioval'
A terĺjlet orökségvédelmi éĺtékeinek áftekintése
A terĹjleten jelenleg keńtörténeti szempontbol éĺtékes elem nincs, leszámÍtva a hely szellemét lgenius loci/' A
pályák, épiiletek helyének történeti rendszere további kutatásokat igényel, amelyek a nüemléki helyreállĺtás
alapját kell, hogy képezzék,
A terijleten találhato jelenlegi növényállomány nem nagy fajta gazdagságot nutat (akácok, nyárak, jegenyenyárak,

vadgesztenyék, ostoĺfák, platánok) . Kvélltásukat, ahol erre sziikség van csak megfontoftan és korültekintően
javasoljuk, mivel rendkívĺjl nagy szükség van a növényzetre, a pályák keretezésére, a por megkötesére.

A jövőbeni keĺtépĺtészeti koncepciot elsösorban a lovasspoĺt igényeinek a kielégĺtése szabja meg, vagyis az
épiiletek, pályák, rendje (méretezés, tájolás, burkolatválasztás' sŕr./. A jelenleg meglévő éttékes növényegyedek
negovása, beillesztése az (lj koncepcioba fontos keĺtépĺtészeti feladat' Ehhez igazitva kell a további növény
anyagot összeváIogatni oly modon, hogy a növényzet épp(lgy, mint a kiegészĺtő elemek tijkrözzék a sportághoz
h agyomélnyosan társulo eleganci át,

A közelm(lftban védetté nyilván,ltott műemlék egy(lttes töfténeti éltékeinek tełjes feftárása eddig még nem történt

meg, de elengedhetetlen előfeftétele minden fejlesztésnek' A kutatás és a teruezés folyamatát örökségvédelmi
szempontból figyelemmel kĺvánjuk kÍsémi',

í.í.1 .5. A Nemzeti Lovarda megalakulásának előzményei és története az ezredforduloig*

Az 1848-49-es Forrada|om és Szabadságharc |everését követően az ország. így a |ótenyésztés is - nagy
veszteségeket szenvedett. A nagymértékű megtor|ások és a hazai passzív el|enál|ás kaotikus á||apotokhoz

vezetett. A |ó és a |ovaglás iránti igény hatására, a Nemzeti Lovar Egy|et e|nökének javas|atára Pesten új lovardát

építettek Yb| Mik|ós tervei a|apján. Az impozáns kivite|ű Nemzeti Lovarda 1857-ben kertj|t átadásra az otpacsirta
utcában - je|en|eg Pol|ach Mihály tér a Nemzeti Múzeum mögött - me|yben |ovarda, lövö|de, vívó, testgyakor|ó és
táncterem mĺjkodott. Az akkori Nemzeti Lovarda a ||' Vi|ágháború végéig üzeme|t, amikor a háborús sérü|ései
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miatt a MÜem|ékek országos Bizottságának a ti|takozása e||enére - 1945 után . |ebontották, ĺl|etve más feladat
ellátására tették a|kaImassá.
A kiegyezést - 1867 - követően a lótenyésztés he|yzetemég a|ig vá|tozott, pedig az ágazat nemzetgazdaságĺ|ag
igen komo|y értéket képvise|t' Hosszas tárgya|ások és o Fe|sége Ferenc József közbenjárásáva| sikerÜ|t elémi,
hogy a bécsi Legfe|ső'bb Udvari Haditanács 1869-ben átadta a Magyar Al|amnak a hazánk terüĺetén a|apított
''Császári és Kirá|yi Al|ami Ménesintézmény',-eket: Sepsziszentgyörgy, Nagykőrös és Székesfehérvár' Ezen
intézmények vo|tak hivatva e|sősorban arra, hogy minőségi tenyészanyagot biztosítsanakazország részére.
|dőkozben egyre gyorsabb Ütemben fej|ődott az immár egyesített - 1873 . főváros, Budapest. A belváros utcáit
kikövezték, a |akosság létszáma nagyméńékben novekedett; több útvonalon köz|ekedtek már omnibuszok - az
e|ső járat 1833.ban indu|t - me|ynek tobb te|ephe|ye vo|t a Fővárosban.
A |ótenyésztés fejlesztése és a minöségjavítás érdekében fontos feladatai vo|tak az ál|amnak, a társada|mi
szervezeteknek és az egyéneknek egyaránt. A ''Lótenyésztés Eme|ésére A|aku|t Részvénytársaság'' 1877.ben jött

|étre és cé|u| tűzte, hogy vásárok, kiá||ítások és versenyek szervezéséve| igyekeznek e|ősegíteni a hazai
|ótenyésztés fej|ődését. A fent em|ĺtett ''hosszúnevű társaság'' 1878-ban megá||apodást kötĺjtt a Székesíővárossa|,
me|y szerint -''30 évre megszezi |óvásártérü| a V|||' keni|eti Kü|ső-Kerepesi út mentén fekvő Városi omnibusz
Te|ep terÜ|etét, az épü|eteive| és a houá taĺtoző te|kekke| együtt''' A nagy kiterjedésti tég|a|ap a|akú teni|et a
Kozponti-Ke|eti pá|yaudvar me|lett, a KÜ|ső.Kerepesi tit és a Kerepesitemető kozött he|yezkedett e|.

Ezen a telepen kezdte meg műkodését a ''Lótenyésáés Eme|ésére A|aku|t Részvénytársaság", és az itt fo|ýatott
tevékenységeik miatt neveáe e| a területet a pesti nép J'Tattersa||''-nak.

Egy jómódú ango| kereskedőcsa|ád |eszármazottja, Mr. Richard Tattersa|| 1760-ban Londonban, majd 1766-ban
New Market-ben istá||ót |étesített, aho| |ovak bértartásáva|, kiá||ítások, vásárok és árverések szervezéséve|,
|ókereskedeIemmeI foglalkozott; valamint bér|ovardát üzeme|tetett.

Megbízhatóságának hírneve miatt a későbbiekben a kontinens több nagyvárosában is |étesü|t e|adó-bizományos
istá||ókat - mint egy védjegyként. ..Tattersa||''-nak nevezték e|.

Az e|ső budapesti |ókiá||ítást és árverést 1878. május 5-8' kozott itt a Tattersa|l-ban rendezték meg nagy sikeľe|.
Ezze| egyidejű|eg ügetőversenyt is szervezetek a Város|igetben kettes fogatok részére. A rendezľény megnyitóján
az uralkodó o Fe|sége Ferenc József is megje|ent Ezsébet kirá|yné társaságában'

A te|ep fenná||ásának 120' éves évfordulóját 1998 májusában ünnepe|te,
me|y alka|ommal a főhatóságto| - Fo|dműve|ésügyi és Vidékfej|esáési
Minisáérium . jubi|eumi ok|eve|et kapott.

Az eredeti cé|kĺtűzésnek megfe|e|óen fo|yamatosak vo|tak a |okiá||ĺtások,

vásárok és az árverések' Az ügetőversenyek népszerűsítése és az egyre
fokozódó igények kie|égítése érdekében, egy á||andó tigetópá|yát a|akítottak
ki a Tattersa|| teniletén. A pá|ya megnyitása 1883 májusában vo|t, nemzetkozi
mezőny részvéte|éve|. A verseny a|ka|máva| Monarchia, majd magyar rekord
szü|etett. Az ügetőversenyeket 1892-ig fo|yamatosan megrendezték, majd
néhány évig kerékpárversenyeknek adott he|yet apá|ya,
Új színfo|tta| bővtj|t a Tattersaĺ| tevékenysége 1894{ő|; az FM és az OMGE
á|tal megszervezett |uxus|ó árverésse| egyidejti|eg ĺtt rendezték meg az eĺső
budapesti |ovasversenyt, melynek programjában díj|ovag|ás, díjugratás és
sza|agtépés szerepelt. A bér|eti idő |ete|téve| - 1909-ben . a terüĺet ismét a
Székesfőváros keze|ésébe kenj|t' Ettő| kezdve - a régi kirá|yi adományként
nyert ''vásártartásijog'' a|apján - itt rendezték Budapest hivata|os lóvásárait. A
Tattersa|| ez időtő| vált a márkás |oanyag mindennapi vásáńe|yévé. |tt a|aku|t

meg 1914-ben az e|ső magyar kĺfejezetten sport|ovag|ássa| és lovasversenyek rendezéséve| fog|a|kozó szervezet,
a''Budapesti Lovassport Egyesü|et''.
A Főváros Törvényhatósági Bizottsága ,|931 májusában megtartott Közgyű|ésén megszavazta a BUE - Budapesti
Ugető Egyesü|et - kérését, miszerĺnt a Tattersa|| terü|etén építhetnek maguknak új Ügető-versenypá|yát. A terü|etet

szigorú fe|téte|ekke| adta át a Főváros a BÜE-nek:
_ Az 1l3-ad részén, a hátas|ovak számára megmaradó Tattersa|l.ban a régi fővárosi istá||ókat feĺújítják' újakat

építenek és kia|akítanak egy korszerű, fede|es |ovaglócsamokot. Ez az 1932-es átadáskor Európa második
|egnagyobb fede|es |ovardája volt, a te|ep 1 0.10 istá||ójában pedig 308 |ovat |ehetett kénye|mesen e|helyezni.

_ A 2l3.ad részén megva|osí$ák a vĺ|ágvárosi viszony|atban is megfe|e|ő, minden tekintetben európai szinttj, és
méretű, modern ügető stadiont. Ezt a |étesítményt 1933-ban nemzetközi verseny keretében adták át. A pá|ya és
a tribünök Európában elsőként vi||anyvi|ágítással |ettek e||áfua.
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- A fentieken kívtj| a lX. kerü|eti Ha||er téren egy te|jesen berendezett, modern |ovásár te|epet ke||ett még

kia|akítaniuk; ez szintén 1932-ben kertjlt átadásra.

A |étesítményeket tervező mÜépítész ifj. Pau|heim Ferenc, a kivite|ezö vá||a|kozó pedig a ''Dávid János és fia'. cég

vo|t. Mindenből kitűnőt alkottak, bizonyíték erre a még ma is modemnek ható, szép és korszerti ügető.

versenypá|ya és a fedeles |ovaglócsarnokban . aho| a páho|ysorokban több mint 1000 ember fért e| - |épett fel e|ső

a|ka|omma| a nagykozönség e|ött 1938. augusztus 30-án a ,'Magyar Királyi Testőrség Spanyo| Lovasisko|á''-ja.

Az ország e|ső ál|andó nyitott ugrókeńjét is itt hozták |étre 1939-ben.

A I|. Vi|ágháború során, Budapest ostromát követően megsérültek az épü|etek, a pá|yák, sok |ó e|pusztu|t,

szétszéledt vagy elhordták őket' Rövidesen megindu|t a romok e|takarítása, a szükséges bontások e|végzése, így

a ba|o|da|i ĺstá|lósor fe|számolása; a fede|es |ovarda kijavĺtása - ĺgy ismét megindu|t az é|et a te|epen.

A háboru után a Tattersa|| kü|önböző intézmények fennhatósága a|att mükodött:

- Lóértékesítő Vá||a|at

- Lósport Nemzeti Vá||a|at

- Népstadion és lntézményei
Kozben po|itikai indíttatásbó| bezárat|ák *

1952.ben - a rende|tetésszerűen működő
fede|es |ovardát, majd |ebontották a
tetószerkezetet és bedöntötték a fa|akat.

Csak a fede|es |ovarda főépülete - a "Kóbli''

- maradt meg.
A te|ep az 1956. évben kertjlt - áttéte|esen
_ a Földmrive|ésügyi Minisztéńum
fe|ügye|ete a|á, mint az országos
Lótenyésztési Fe|ügyeJőség Sportistá||ói'

Fe|adata ezt követően a |ovak kiképzése,
spoń kipróbá|ása, |ovasversenyek rende-

zése is - fó|eg kÜ|foldiek részére -
bér|ovarda üzeme|tetése volt'

Az 1960-as években "örokö|te" meg a te|ep a ',Nemzeti Lovarda'' e|nevezést - fő|eg az itt lovag|ó külfö|di

diplomaták miatt a ĺóva|fog|a|kozó emberek azonban továbbra is mint ''Tattersa|l.' em|egették.

A következő átszervezésre 1983.ban kerü|t sor, amĺkor az oLF beo|vadt az Országos Takarmányozási és

Á||attenyésztési Fe|ügye|őségbe; a |ovarda pedig a Magyar Lóverseny Vá||a|at fe|tigye|ete a|á kerü|t'

A te|ep é|etében ez sem hozott komo|yabb vá|tozást. A pénzhiány nem oldódott meg és gondot je|entett az is,

hogy a |óversenyzés terü|etén - galopp és ügető - profik versenyeáek, míg a te|epen működő |ovassportokat -

díjugratás, díj|ovag|ás - amatőrök végezték, a |óá||omány pedig az oTAF-hez tartozott. Mindezek e|ég sok

súr|ódási |ehetöséget adtak.

A |egje|entősebb eseménye ennek az időszaknak, hogy 1985-ben kerü|t végre átadásra egy Újfede|es |ovarda, a

hozzá kapcso|ódó istá||ikka| és o|tözókke|. Ez nagymértékben megkonnyítette az itt e|heĺyezett, egyre jobb

minőségÜ és egyre értékesebb |óá||omány időjárástó|függet|en idomítási és sport munkáját.

Látván á fe|meńilt gondokat a\Iiezögazdaságiés É|e|mezésügyi Minisztérium ismét'átszervezést hajtott végre és

1988.tóĺ új fe|adatołat és újfe|tigye|ětet adott a te|epnek. így kértj|t a ''Tattersa||'' az Ál|atorvostudományi Egyetem

köte|ékébe, mint öná|ló jogi szemé|yiségÜ Lovas Tanüzem és ekkor jelent meg e|őször a nevében hivata|os

elnevezésként is a ''Nemzeti Lovarda'' megje|ölés. Az ekkori a|apító okirat szerint a fe|adatai bővtj|tek - az oktatási,

a kutatási tevékenységek e||átásával és megmaradtak a korábbi sport-, verseny és a szo|gá|tatásj tevékenységek.

Az átvéteĺ és a MÉM hatásos anyagi segítsége tette |ehetővé, hogy a telepen ál|agmegóvási és fej|esztési munkák

kezdődhettek. Beindu|t az egyetemisták - ATE - szakmaĺ, elmé|eti és gyakor|ati oktatása, va|amint a |óva|

kapcsolatos szakterü|etek . tartás, tenyésztés, á||ategészségÜgy és versenyzés - sport. postgraduá|is képzése.

Fe|újításra kenjĺtek - az út.és a közműhá|izat, boxosÍtva |ettek az istá||ók, majd átadásra kerü|t az

á||ategészségügyi rész|eg és az oktatási központ.

A te|epen 1989-ben kezdődött e| a kozépfokú - |óápo|ó - szakképzés, aziodák és a föépÜ|et. Kób|i- fe|újítása

kovetkezett, majd kia|akításra kerü|t az anyagforgalmi- és szaporodásbiológiai |abor' Eá kovetően megkezdte

mrjködését az itt |étrehozott fedeztetési á||omás - természetes és mesterséges e|járássa|, panziós kanca boxok

kia|akításáva|. Ezt követte azedző- és a versenypá|yák rekonstrukciója és a munkásszá||ó fe|újítása'

1988-ban kerü|t átadásra az új kovács tanműhe|y, a hozzá tartozó tanteremme|, o|tözőkke| és ko||égiumĺ

szobákka|, me|ynek kia|akítását az FM je|entős méńékben támogatta.
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Az oKatási tevékenység bővü|ését je|entette ,|999 őszén, hogy az országban e|sőként megkezdődött a
"Lovastúravezető''-k és a ''Mezőgazdasági- és Patko|ókovácsĹok szakképzése isko|arendszärű, va|amint
tanÍo|yamos formában. Szintén ez évben kerü|t átadásra egy új kis fede|es lovarda, ahouátartozó istál|óva| és a
terápiás |ovas oktató központta| - az autista és mozgásséni|t gyerekek egészségügyie||átása érdekében.

|1 asrár fe|söoktatás ĺdőkozben átkeni|t az FM-tő| a Művelódési đs rozórtatasi Mĺnĺsztériumhoz - így az
A||atorvostudományi Egyetem is. Szerencsére a |ovardát továbbra is magáénak tekintette az FM, majd az FVlrj is.
Az 1999. év őszén kiadott új a|apttó okirat érte|mében kerÜlt a |ovarda - fenná||ása ota e|őszor - a Foĺdmrive|ésügyĺ
és Vidékfej|esztési Minisztérium közvet|en fe|ügye|ete a|á, mint: - "Nemzeti LovardaŁ az FVM . Szakképző é
Szaktanácsadó |ntézete; me|y többcé|ú, közös igazgatású intézményként fo|ytatta mrjködését.
Az ezredfordu|o az ország gazdasági he|yzetének megfe|eĺően a |assú |eépülést hozta. A főképpen á||ami
támogatásbó| fenntartott intézmény forrásai egyre apadtak, míg a 2006-os a iekordmagasságú á|lamháztartási
hiánynak és egyéb po|itikai szándékoknak,,köszonhetően'' a Nemzeti Lovarda megszrintétje|eÍä előre'

í.í.í.6. Az Új Nemzeti Lovarda megszĺitetése*

A Nemzeti Lovarda (természetben: 1087 Budapest, Kerepesi út 7.) 2o13. május 5-én ünnepelte fenná|lásának 135.
évfordu|óját. A fentiek fényeben ezakár egy öromte|i esemény is |ehetne, hiszen az ingatlan bezárását sikerü|t
megakadá|yozni, de inkább a Nemzeti Lovarda újjászületésének egyik fontos je|zéseként đrtełelnequr
2006-ban, az akkori kormány megszoríto és egyéb po|itikai szándékai miatt, nem hivata|osań az intézmény
megszű nésérő| szÜ|etett döntés.
A polgári osszefogásnak köszonhetően, ame|yet a 2006-ban |étrehozott Nemzeti Lovardáért Közhasznrj
Szwetség (Szövetség) alapítói, támogatói szerveztek, o|yan e||ená|lás bontakozott ki a bezárás e||en, amely
szakmai aIapokra he|yezte az intézmény jövőjét.

^.27412006, 
(X||. 23.) Korm. Rendelet |étrehoáa a |,lezőgazdasági Szakĺgazgatási Hivata|t (MgSzH), ame|y

Kozpont . 2007. szeptember 1-jétő| - a Nemzeti Lovarda á|ta|ános logutidjá ntt. Az MgSzH es äz sźĺivetse!
együttmtiködése ettől az időponttól datá|ható. Míg az MgSzH az intézmény működéséi biztosította, addig až
Szövetség pá|yázat útján e|nyerte a2007t2008-as majd 2008/2009-es szezon |bvasversenyeinek rendezésijogit'
A fentiek el|enére 2008-ban az MgSzH a Nemzeti Lovarda bezárásári| döntott, s megkezdte a december 31-ĺ
kiürítés előkészü|eteit. Az Szovetség újabb civi| szervezetek bevonásáva| sikeresen jobbizott az üzeme|tetés
fenntartása me||ett. Hosszú tárgya|ások u|án az MgSzH 2009. február 23-án szeződést kotott az A|apítvánnya| a
2009. ápri|is 1. - 2009. december 31' időszakra vonatkozóan a Nemzeti Lovarda üzeme|tetésére.
Az Szövetség részérő| megtortént az intézmény he|yzeteĺemzése, működésének optimalizá|ása, a magyar
lgvgsgnort o|impiaĺ kvótát adó va|amint az öttusa sport lovas szakága kiszo|gá|ására egy kozponti báiis
kia|akításának az e|ökészítése'
Az intézmény épü|etei felmérésekor egyérte|mrivé vá|t, hogy azok á||apota e|hanyago|t, fe|újításra szoru|' A
|egfontosabb teendők az á||agmegóvás me||ett a |ovassporthoz szükséges infrastruktúra fej|eśĺése volt' E|ső
|épésként az Szövetség az MgSzH segítségéve| fe|újításokat végzett á téli ioőszalĺban häszná|t épü|eteken
(fedeIesek), i||etve kicseré|te azok taIaját professzioná|is, geotextiIiás fe|Ü|etre'
Az MgSzH, az Szovetség munkájának e|ismeréseként, 2o1o. január 1-tó|, immár öt évre adott megbízást az
üzeme|tetésre' Az ötéves ĺdószak e|égségesnek tűnt a Nemzeti Lovarda átfogo áta|akításának e6kěszĺtésére,
me||yel európai szintű tu-dás- és versenyközponttá ĺehet az ingat|ant áta|akítani, azonban a szÜkséges
beruházások foľásainak e|öteremtése kormányzati szándék né|kÜĺ nem |ehetséges'

2012-ben az Szovetség egyik a|apítójának, dr. Paár
Bé|ának a magán fe|aján|ásának köszonhetően
megépítésre kerü|t egy négyévszakos versenypálya,
amely |ehetővé tette, hogy a Nemzeti Lovarda ismét
bekerü|jön a nemzetközi versenyek vérkeringésébe,
így tdbb szakágban is vi|ágkupa fordu|ó
megrendezésének a |ehetőségét nyerte e| az
intézmény.
2012-ben a Tattersa|l vagyonkeze|ője a Magyar
Lovassport Szövetség |ett, így mrjkodtetése hosszú
távon szakmai a|apokra kerÜ|t.

2013. júĺĺus - cs|o***.W nemzetközi díjugrató
vi|ágkupa forduló - eredményhirdetés
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1.1.2. Jelenlegi álIapot ismertetése

1,1.2.1. Helyzetelemzés*

1.1.2.1.1. A finanszíľozás kérdései
A Nemzeti Lovardának je|en|eg két fő bevételi forrása van. Ezek egyike a bértartásbó| származő jövede|mek,

ame|yek az osszbevéte| kb. 30%-át teszi ki. Enné| azonban már ma is je|entősebb, 65%-os résá tesz ki a
versenyek á|taI generá|t árbevéte|ek.
A Nemzeti Lovarda terÜ|etén ta|á|ható épti|etek bérbeadása még egy újabb forrást je|enthetne, azonban az
ingat|an je|en|egi á|lapota eá nem teszi lehetővé'
A beruházások tervezéskor figyelembe ke|| venni, hogy egy igen régi (zömében 80-100 éves épü|etek) és

a|aposan ,,|e|akott'' te|epi infrastruktúra me||ett ke|| az üzeme|tetés fo|yamatosságát, s |ehetőség szerint

színvona|ának miné| gyorsabb, fo|yamatos eme|kedését biztosĺtani' Ehhez nem e|ég csak a meg|évő á||apotok

karbantartása, hanem esetenként |assan megtérÜlő fe|újításokat is végre ke|| hajtani'

1.1.2.1.2. Üz|etivs. szakmai cél
A Szövetség fő cé|ja, hogy a vagyonkeze|ésbe kapott Nemzeti Lovardát önfenntartó módon üzeme|tesse, ami az
e|mú|t évek tanúsága szerint nem irreá|is cé|kitrjzés. Mĺg a 2009.2011-es időszak az a|apok |erakásának és az
információk gyrijtésének évei vo|tak, 2012-|ő| megkezdődhetett az építkezés, az eddig osszegyü|t tapaszta|atok

hasznosĺtása.
A kor|átozott anyagi |ehetőségek nem tettek |ehetővé nagy hordeĘrj beruházásokat saját erőbö| (a már korábban

em|ített, magán adományból készÜ|t négyévszakos versenypá|ya kivéte|éve|), de az e|mú|t évek eredményeinek

köszönhetően anyagi biztonságban fo|ýatódott a működés.

Természetesen az e|mú|t években sem |ehetett cé| a tarta|ékok fe|é|ése, sőt azok gyarapítására ke||ett

koncentrá|ni. E me||ett a bevéte|ek e|sősorban a téli idényre koncentrá|ódnak, amit nem te|jesen e||ensú|yoz a nyári

hónapok kiadásainak csökkenése.
Komo|yabb beruházások né|kü| az üzemeltetésben Ę|ő megtakarításokat a Szovetség az üzeme|tető A|apĺtvány

segítségével már az eĺőző években fe|kutatta, így a Nemzeti Lovarda működése, gazdasági egyensú|yának

megtartása, i||etve a pénztjgyi eredmény javítása csak a bevéte|ek további növe|ése útján va|ósítható meg.

Ezt e|sösorban a Nemzeti Lovarda infrastruktúrájának még jobb kihaszná|ásáva| |ehet e|érni. Törekedni kel| e

me||ett arra is, hogy a te|ep kihaszná|tsága, és ezze| bevéte|ei is egyen|etesebbé vá|janak, és célszerű |ehet

néhány eddig ĺngyenes szo|gá|tatást is fizetőssé tenni (p|. rende|kezésre á|lási díj, |ószo|árium, stb.).

Az Szövetség |egnagyobb di|emmáját a fentebb vázo|t he|yzet okoua: a|apvetően a Nemzeti Lovarda

működöképessége a prioritás, azonban Íej|esztések, beruházások né|kü|, hosszú távon, ezt a működőképességet

nem |ehet fenntańani. Tehát be kel| ruházni, fej|eszteni ke||, ami a műkodés fenntartására nézve egy lényeges

rizikófaktort je|ent'

1.1.2.1.3. A Nemzeti Lovarda területén végzett gazdasági tevékenységek
A gazdasági tevékenységet, a műkodtetési fe|adatokat az tjzeme|tető A|apífuány á|ta|a |étrehozott gazdasági

társaságok végzik e|, ame|yek a kovetkezők:

i.) bértańás
ii') lovag|ó pá|yák hasznosítása (|ovasrendőrok, versenyek)
iii.) |ovasisko|a fenntartása
iv.) egyéb tevékenységek: terembér|et, rek|ám, oltöző szekrények bérbeadása, parko|ásĺ bér|etek, vendégszoba

bérbeadása, munkásszá||ó
Eredeti|eg a Nemzeti Lovarda fő tevékenysége |ovak bértartása, me|yhez a bevéte|ek köze| harmada kapcso|idik.

További je|entős bevéte|t je|ent az infrastruktúra egyéb, a fő tevékenységhez szorosan köthető hasznosítása' a
pá|yák és a trágyatáro|ó bérbeadása a Készen|éti Rendórségnek, il|etve |ovasversenyek szervezése (egytlttesen

nagyjábó| a bevéte|ek több mint fe|ét adják).

A |ovasisko|a üzemeltetésébő|, i||etve a te|ep adottságainak egyéb modon történő hasznosításábó| viszony|ag

kevés bevéte| származik'
Az üzemeltetés során ezért cé|szerü a |egfontosabb három tevékenységre összpontosítani, s az egyéb

tevékenységeket ennek a|árende|ten keze|ni. E három tevékenység színvona|as kiszo|gálása és egymássa| va|ó

összehango|ása ugyanakkor e|engedhetet|en, s a végrehajtandó fej|esztéseknek is ezeket ke|| elsősorban

szoIgá|niuk'

PlÁNT

";ffit
-::i]+:- NEMZET| LoVARDA TERVEZÉSI PRoGRAM 11 2013. oKrTBER



A lotartási korü|mények - beruházások né|kü| - a te|ep korábó| és je|legébő| adódóan csak viszonylag szerény
mértékben javíthatóak,,de sort. ke|| kerítenĺ o|yan, viszony|ag tevés tóltsegge| járó fej|esztésďre, melyek az
á|talános közé.zetet javítják (slá||ók festése, új munkaakadáryo-r részíttetése;.--
A pá|yahaszná|ati igények töké|etes kiszo|gá|ása csak a kü|s-ő pá|yák korszerŰsÍtéséveĺ o|dható meg. Az á|talános
karbantartáson tú| azonban a homokos pályał ĺelĺjĺtasa, a verseńypá|yáhozhason|ó ta|ajs'.*.'.i kia|akítása is
kívánatos |enne.
A versenyekre érkező |ovak jobb kiszo|gá|ása érdekében pedig a férőhe|yek minőségének és mennyiségének a
fejlesáése áll a kozéppontban, amĺ közvet|enü| is növe|i a bevétó|einket.
A |ovaslsko|a Je|en|eg kü|ső vál|a|kozonak van kiadva, azonban ez a struktúra áta|akításra szoru|. Az eddigi
tapaszta|atok alapján ez is egy je|entős beruházás, amely csak közép távon térülhet meg. Ebben nagy segítségět
je|enthet az Kincsem Nemzeti Lovas Program azon töiekvése, nogy az iskolás gyeňekek naty része részt
vehessen |ovas oktatásban.

1.1'2.1.4. Kapacitás kihasználás
A Nemzeti Lovarda inÍrastrukturá|ĺs kapacitásának kihasznáĺtságát |eginkább két mutatóva| ĺehet kifejezni' Egyik a
haviát|agos ló|étszám, me|y a bértartás szĺntjérő| ad fe|vi|ágosĺtást, ä másik pedig a megrendezett versenyek, és
ezze| összefüggésben |ebonyo|ított startok száma.
Az Üzeme|tetés megkezdésekor kia|akított koncepció szerint a rende|kezésre á||ó férőhelyek 30-40%-a szolgá|ja
az á|Iandő bértartást, míg a fennmaradó résznek a versenyek kiszo|gá|ása a fe|adata'
Ez a struKúra je|enleg is e|fogadható és é|etképes, vá|tozĺatásokat äooan az irányban cé|szerÜ csak tenni, hogy az
évközĺ ingadozásokat mérséke|ni |ehessen, ami elsősorban az egyéni oértarĺoł miatt van. A Magyar o-nusa
S-zovetség viszony|ag stabi|, 20 korü|i 1óá||ománya szinte egész éřuen a te|epen tartózkodik, mig az istá||ókban
á|ló egyéni tu|ajdonosok |ovainak a száma az augusztusi mé|ypont és a té|i cšúcsĺdőszak táźott ielentos e|térést
mutat, amĺ bevéte|eink szezona|itásában is jelentkezik.
Ennek mérsék|ésére egyfelő| a lótartási korü|mények és a pá|yák ta|ajának javítása, másfe|ő| az árpo|itikáva| |ehet
hatást gyakoroIni.

20.12-ben havi átlagban 35 egyénĺ bértartóva| ka|ku|áltunk, de ez a szám a té|i hónapokban 60 folé eme|kedett,
míg a méĺypontján, nyáron 20 a|á is sü||yedt.
Az e|mú|t év tapaszta|ata a|apján a Nemzeti Lovarda versenyhe|yszínként igen népszerű a |ovasok körében. Az
e|mú|t években je|entőseĺ növekedett azeziányú igény, többmińt dup|ájáralsicl zoĺo - 6000 start, 2o12 - 15 ooo
start) növe|ve a lebonyo|ított startok számá|, eue| együłt növelve a veŕseńyek.a|att szükséges ĺerđľl'eiyeł számát'
|lo99zt1 évekig az ottusa me||ett csak egyetlen szákág, a díjugratás veisenyeinek adoň oühont aź intézmény.
2010-tő| megvá|tozott ez a gyakor|at és a Nemzetĺ Lóvarda.békapcso|ódott a díjlovas, |ovastorna, il|ewe póni
versenyek ĺebonyo| ításába is'

1.1'2.1.5' Árpolitika
Az üzeme|tetés megkezdését követően 2009-ben végrehajtott áremelések a Nemzeti Lovardában nyújtott
szo|gá|tatások árátazokva|os piacĺértékéhez igazÍtotta. Áz árpolitĺkában ĺgy 20íg.tőlennek szintó iartása me||ett
már egyéb, a társaság érdekeit szo|gá|ó tényezők ĺs szerepet kaphattak.
E|sődleges cé| a telep kihaszná|tságában mutatkozó ingad.ozások mérséklése, így újabb áremelés csak a tervezett
beruházások megva|ósítása.ulán váĺható' Ugyanakkór az őszto| tavaszig tďłLoó hónapok az el,őzö években
bebizonyították, hogy bértartási szo|gá|tatásra je|entős ĺgény mutatkozik.
Budapest teni|etén nem a |egd.rágább szoĺgá|tatást nyúltja á |ovarda, azonban e|mondható, hogy országos szintena |egszínvona|asabbat biáosítja. Az árak kalku|á|ásakor figye|embe |ett véve a budapesii, oértartolĺ utazási
köĺtségeinek és idejének megtakarításábó| származő e|őny, řá|amint a versenyeken amúgy részt vevő bértartók
''nyeresége,' a he|yi versenyzésen, me|y szerint nem ke|l |oúat szá||ítaniuk, nem-ke|| a boxéň fizetni i||etve a szá||ás
sem kerÜ| ktj|on pénzbe (otthon a|szik a versenyző, nem ke|| szá|lodába mennie a verseny a|att).

1.1.2.1.6' Pénzügyi elórejelzés
Kiadások
A Nemzetĺ Lovarda mrjködtetéséveĺ kapcso|atban felmertj|ő kĺadások ot fő csoportba soro|hatok.A kiadások te|jes összege 2012-ben közeĺ 9.| 

-511 
ef! volt, me|ynek kb. 7}o/o-át a főtevékenységhez

|egszorosabban kapcso|hato munkaerő (11 455 eFt - 1?'53%), takarmánykoĺtségek (14178 eFt - i5,ď2,/o1,
közüzemi díjak (26 068 eFt - ?9,,ąw), az arányosított ÁFA miatt e|számólt aoóls ołg ept - 9,91o/o) és áz
ingat|anok őzésének ko|tségei (6 2,|,| eFt - 6,8%) adják' Ezen a téren a színvonaicsokkenése nblrtl| továobi
megtakarítás nem |ehetséges, a munkaerő |étszám a szükséges minimumon kerü|t meghatá rozásra,tisztességes
mĺnőségti takarmányt pedig az évente szükséges je|entős ňennyiségben, fo|yamatoš beszá|lítássa| o|csobban
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várhatóan nem |ehet beszerezni. Az e|mú|t évek tapasztalata a|apján a takarmány áĺának fo|yamatos növekedése
várható. További prob|éma, hogy a terÜ|et sztikössége miatt nem |ehetséges a takarmány nagyobb mennyiségti
táro|ása, amely |ehetővé tenné, hogy az o|csóbb időszakban az egész éves kész|et megvásár|ásra kerü|jön.

A köztjzemi kö|tségek csökkentése érdekében tendereztetés fo|yik az e|eKromos áram és gáz piacán, azonban a
rendkívü| e|avu|t infrastruKúra miatt csak a rezsiköltségek növekedési ütemének |assu|ását je|enti csak mindez.
A tervezett beruházásokná| a|apvető cé| a fenntarthatóság, az Üzeme|tetési költségek optima|izá|ása.
A je|entős téte|t képvise|ő közmtj díjak (víz, gáz, viĺlany, csatorna) további mérsék|ésére csak komoly
korszenisítések árán |átszik |ehetőség.
Az egyéb költségeket osszefogla|i kiadások a gépek, berendezések üzeme|tetésének, javíttatásának, pót|ásának,

a sztjkséges karbantartások e|végeäetésének ko|tségeit, a te|ekommunikácios és bankko|tségeket, a
fej|esztésekkeIjáró kĺadásokat, va|amĺnt a sztikséges kü|ső szo|gáltatások (szemétszá||ítás, á|latorvos, patko|tatás,

üzemorvos, túzvéde|mife|ügye|et, fa kivágatás stb.) igénybevéte|éve| kapcso|atban fe|meni|t ko|tségeket takarják.
A bevételek alakulása
A 2012-es évben a nettó árbevéte| 92 135 eFt vo|t, amely köze| 1 0%.os növekedését je|ez2011-hez képest.
A 2013-es té|i, rendkĺvü| sikeres időszak után e|mondható, hogy a Versenyszezon hozta a tervezett bevételeket. A
tavasz köze|edtéve| néhány béńartó kiko|tözött a Nemzeti Lovardábó|, ame|y a nyári szezonban a bevéte|ek
csökkenését eredményezi. A korábbi évekhez képest, a négyévszakos pálya átadása óta a té|i és nyáń időszak
bértartói számában ttjrténő vá|tozás mértéke csökkent. Ez tervezhetőbbé, és optimá|isabban működtethetővé teszi
a Nemzeti Lovardát.
E|óreláthatólag a 20'|3-as évben tovább nő a versenyszervezésbő| befo|yó bevételek arányaaz összbevéteĺen
be|ü|.

Az eredmény
A bevéte|ek és kiadások egybevetésébő| megál|apítható, ha a 2013-as évet sikerÜ| a terveknek megfe|e|ően
te|jesíteni, akkor idén is a 20.ĺ2-eshez hason|ó, pozitĺv eredmény várható. Bizonyta|ansági tényezőt je|ent

ugyanakkor, hogy a közműdíjak eset|eges vá|tozásait, és a hirte|en fe|merü|ő nagyobb összegű kiadásokat
pontosan tervezni nem |ehet, va|amint a bevéte|eĺnk je|entős részét képező versenyek a|aku|ását is nehéz e|őre
prognosztizá|ni.

A korábbĺ évek üzeme|tetési gyakor|atához képest nagy e|őre|épés a Nemzeti Lovarda ĺjnfenntańásának
megva|ósítása' A - bár szerény méretű - nyereség bizonyítja, hogy ktiĺső források igénybevéte|e né|kü| is
|ehetséges az üzeme|tetés, azonban a fej|esztéshez szĹjkséges fedezet már hiányzik.

1.1.2.2. E!látott funkciók és azok elhelyezkedésének ismertetése*

A Magyar Lovassport Szövetség képes a Nemzeti Lovarda - mint |ó- és |ovascentrum - pĺaci viszonyok kozött

történő üzeme|tetésére, és a je|en|eg is a terü|eten mÜködő tevékenységek fenntartására, az infrastruktúra szinten
tartása me||ett.

1. A Nemzeti Lovarda az egyet|en olyan intézmény vo|t Budapesten, amely a łóva|és lovag|ással kapcso|atban
fe|ha|mozódott tudást a terü|etén e|he|yezkedő szakisko|ában - ifiúsági- isko|arendszerii, nappa|itagozatú, az oKJ-
ben szerep|ő i||etve fe|nőtt-isko|arendszeren kívü|ĺ, tanfo|yamos-önkö|tséges képzésben - továbbadta. A
Szovetség e|képze|ése szerint az oktatást átalakÍtva, a piaci igényekhez igazítva, a |ótenyésztőJóápo|o, a

be|ovag|ó, amezögazdasági- és patko|ókovács, va|amint a |ovastúra vezetói szakmák képzése újraindítható'

2. A Nemzetĺ Lovarda teremtĺ meg a |ehetőséget nemzeti és nemzetközi szintü edző * mesteredző., pá|yaépítő- és
bíró képzés/továbbképzés szervezésére. Ezen felü| a Semme|weis Testneve|ési Egyetemme| szorosan
együttmtiködve biztosítja a fe|téte|eit a szakedző-képzés gyakorlati oktatásának, amely ma Budapest tenj|etén
másho| nem o|dható meg.

3' A Nemzeti Lovarda terü|etén he|yezkedett e| Magyarország egyik legje|entősebb mesterséges megtermékenyítő

á||omása, ame|y egyben a |itenyésáés, a kutatás és fej|esáés egyik legfontosabb központja is' Ennek fejlesáése,
újraépítése e|engedhetet|en. A |ó és a lovaglás nem csak egy sportág, hanem egy komp|ett iparág a|apja. A
|ovassport nem csak öncé|ú testmozgás, a természet szeretetét kifejezö tevékenység, hanem a tenyésztésen,
kiképzésen keresztü| bevéte|t és munkát ad egy je|entős körnek: agráriumi terme|és je|entős részének -
takarmány terme|őknek és táp e|őá||ítóknak, ĺótenyésztőknek, va|amint bértartóknak, beĺovag|óknak, edzőknek,
|óápoĺóknak, patko|ókovácsoknak, áĺlatorvosoknak, fuvarozóknak és még soroIhatnánk.
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4' A Magyarországró| kia|aku|t image egy fontos e|eme, me|y szerint a Magyar - Lovas Nemzet. Ennek a pozitív
képnek az erősítését szo|gá|ják a Nemzeti Lovarda terü|etén fo|yó tevékenységek, ĺgy p|. a nemzeti és nemzetkozi
versenyek, lotenyésáői konferenciák, stb. szervezése. Ezek a rendezvények nagymértékben segítik a turizmus
fej|ődését is.

5. Szorosan idetartozik a turizmus egy fontos ágának, az ökoturizmusnak a sorsa. A Nemzeti Lovarda nagy számÚ
olyan kÜ|fo|di vendéget vonz Magyarországra, akik Budapest |átogatása mel|ett a |ovag|ást is fontosnak tartják
pihenőidejük a|att. Erre a cé|ra, azév 12 hónapjában csak a Nemzeti Lovarda a|ka|mas.

6' A Nemzeti Lovarda teni|etén keni|nek kiképzésre a Készen|éti Rendőrség Lovas Alosáá|yának lovai. Az
A|osztá|y |átja e| a kri|önféle sport. és ku|turá|is rendezvények biztosítását, a |ovasjárőr.szo|gá|atot. Nincs
Budapest terÜIetén másik o|yan |ovarda, ame|y be tudná fogadni őket. Kitrjnő pé|da a jelenlegi helyzet
fenntartásának a indoko|tságára a Brüssze| központjában ta|álhato ĺovascentrum, ahol a |ovas rendőrség és a
magán bértartók szintén 

"szimbiózisban" 
é|nek, így gazdaságosabban fo|ytathatja a |ovarda a tevékenységét'

7. A Nemzeti Lovarda hozzájáru|t a 2012-es |ondonĺ o|impia eredményességéhez is (Marosi Ádám o|impĺai
bronzérem). Je|en|eg a Magyar ottusa Szövetség sport|ovai is itt vannak kiképózve, e|he|yezve. Kizárő|ag ez a
teni|et biáosítja a hazai öttusázóknak a |ovasedzés |ehetőségét, és az o|impiai vá|ogatottnak a fe|készü|ési
|ehetőségét' A Budapesten rendezett hazai és nemzetközi ottusa versenyek |ovasszámainak megrendezésére is
alkalmas a Nemzeti Lovarda.

8. A Nemzeti Lovarda integráló szerepe már korábban is kieme|kedő vo|t. A Szovetség cé|ja, hogy a lovassporthoz
kapcso|ódó szervezetek miné| nagyobb számban je|enjenek meg a Nemzeti Lovarda teni|etén, ami |ehetővé teszi
a szervezetek között a fo|yamatos kommunikációt és együttműködést.

9. A Nemzeti Lovarda terü|etén működik Magyarország |egrégebbi, 19í4-ben alapított |ovas egyesü|ete, a
Budapesti Lovas K|ub, amely magyar bajnokokat, nemzetközi versenyek he|yezettjeit és o|impikont is tudhat a
tagjai kozött, és a je|en|egi hazai |ovassport |egfontosabb bázisa'
10. A lovak és a |ovag|ás egyre inkább e|őtérbe kerÜ| a humán gyógyítás és rehabi|itáció terü|etén is' A
mozgássérü|tek és az érte|mi fogyatékosok részére gyógy|ovag|ás terjesáése és propagá|ása mel|ett kieme|ten
fontosnak tartjuk a parasport támogatását.

11' Hagyományosan évek óta a Nemzeti Lovarda terü|etén kerri|nek megrendezésre nemzeti és nemzetközi
|ovasversenyek, így a Széchenyi lstván Em|ékverseny, a Té|i Kupa és korábban he|yszínt biáosított a Nemzeti
Lovarda a CS|o Vi|ágkupa sorozatnak, vaĺamĺnt ottusa vi|ágversenyeknek is. Ahhoz, hogy ezek a versenyek
európai színvona|on kerü|jenek megrendezésre e|engedhetet|en a jeIen|egi pá|yák fe|újítása.

Hagyományosan kieme|t he|yen szerepe| a ĺótenyésztés, mĺnt tevékenység a Nemzeti Lovarda é|etében. A
SzövetségÜnk cé|ja egy európai-szintri fedező-á||omás |étrehozása. Fontos, hogy a minőséget biäosító és bevéte|t
hozó tevékenységek, ame|yek a |ótenyésáés foĺyamatának e|vá|aszthatat|an részei, a |ovascentrum terü|etén
maradjanak. |gy a Íiata| |ovak saját te|jesítmény vĺzsgá|ata, a mén. és kancaszem|ék, aho| a megfe|e|ő tenyésztési
irány kerti| meghatározásra, a lovascentrum é|etének szerves részét kel|, hogy képezzék. Megfe|e|ő tenyésáési
koncepció, infrastruktúra és e|égséges forrás nélkü| a mezőgazdaság ezen ága végképp eĺje|entéktelenedik.
A terÜ|eten talá|ható épü|etek, az egész infrastruktúra á||apota foĺyamatosan rom|ik. Nagyon fontos, hogy a
kü|önböző tevékenységek csak biáonságos, jó| karbantartott épÜ|etekben végezhetők' A Szĺjvetség _ az
intézmény forrásait fe|haszná|va - jáĺu| hozzá az ingat|anok állagmegóvásához, kĺeme|ve a mŰem|éki védettségű
épÜ|eteket.

Rendkívt]| fontos a |ovaglás, mint szabadidősport népszerűsÍtése és magas szinten történő múvelése. Szakoktatók
segítségéve|, bérlovago|tatás keretében végezzük ezt a tevékenységet.
A Nemzeti Közszo|gáĺati Egyetem |ovasképzésének budapesti |ebonyo|ítására - bizonyos infrastruktúrá|is
beruházások e|végzése után - a Nemzeti Lovarda az egyet|en a|ka|mas helyszín'
A |óhoz, a |ótenyésztéshez, és a |ovag|áshoz kötődő tevékenységek nemzetgazdasági je|entősége foĺyamatosan
csokkent az utóbbi évtizedekben Magyarországon. A nyugat.európai tendencia ennek épp az e||enkezője , Ez az
ágazat rendkívü| e|ismert mind társada|mi|ag, mĺnd gazdasági|ag' A Nemzeti Lovarda régi e|ismertségének a
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visszaá|lításához, valamint történe|mének, hagyományainak ápo|ásához a szükséges eszközök előteremtésében
i||etve biztosításában a|apvetően érdekelt a Szövetségünk.
Cé|unk az é|et kü|onböző terü|etein, cé|jainkkaĺ egyező irányban tevékenykedő szervezetek és egyének
munkájának összehangolása, a források közos fe|tárása. Kieme|ten fontosnak tartjuk a zdkkenőmentes kapcso|at
fenntartását a Magyar Lovassport Szövetségge|, a Magyar Öttusa Szövetségge|, a Készen|éti Rendőrség Lovas
A|osztályáva|, a Nemzeti Közszo|gálati Egyetemmel, a Magyar Sport|ó Tenyésztők Egyesü|etéve| (MSLT), valamint
a tenj|eten mtlködő Budapesti Lovas K|ubba| is.

1.2. Meqlévő állapot átfoqó vizsoálata

1.2.1. Geodéziai méretarányos földfelszín feletti állapotfelmérése/dokumentálása

A geodéziai fe|mérés tervĺapját lásd a dokumentációhoz csato|t tervcsomagban! A terv|ap az a|ábbi elemeket
lartalmazza:
. te|ekhatárok, be- és kijáratok
- közművek geodéziaife|mérése (he|yzete, ttizcsapok, tűzivíz.tározó, stb.)
- épü|etek és építmények geodéziaife|mérése (elhe|yezkedés, épü|etek és teraszaik, e|ő|épcsők, fe|járók veńiká|is
és horizontá|is sarokpontjai, stb')
- be|ső úthá|ózat, burko|atok, járdák, szegélyek, stb. geodéziaife|mérése
- |ovaspá|yák, kerítések, stb. geodéziaĺ fe|mérése
. fontosabb növényzet geodéziai felmérése

1.2.2. Ta|ajmechanikai szakvélemény

A tervezési program készítése során két kü|ön dokumentáció késztj|t, me|yeket kü|ön füzetben me||éke|tünk:
- archĺv il|efue új fúrások, szondázások a|apján á|ta|ános szakvé|emény a Nemzeti Lovarda egész terü|etére
vonatkozóan
- meg|évő versenypá|ya komp|ett taIajmechanikai vizsgá|ata (foIdradaros módszerre|)

1.2.3. Meg|évő beépítési adatok meghatározása

1.2.3.1. Tulajdonilap

Hrs2.38826:
27 161 n2- Kivett lovasiskola
Hrsz.:38829/5:
17 372m2- Kivett lovasĺsko|a
Szomszédos telek:
Hrsz.: 38829/6 - Magánte|ek' A dé|i te|ekhatár menti gazdasági út kapuátnyitásának és útbekötésének fe|téte|e
egy magánjogi megá||apodás a szomszéd te|ek tu|ajdonosáva|' A tervezés megkezdése e|őtt errő| meg ke||

á||apodni.

1,2.3.2, 4711998 Fővárosi Közgyĺilés r. (BVKSZ)

Hrsz.: 38829/5:
52.s (3) A keretövezetben telket kiaĺakítani, és azon kozutat, gya|ogutat, gépjárművárakozó-he|yet létesíteni,
va|amint épü|etet, építményt - köztárgyak kivéte|éve| - elhelyezni csak kertépítészeti munkarészt is tarta|mazó
KSZT a|apján |ehet.

1.2.3.3' 31412005 Korm. r.. Környezeti hatásvizsgálatró| és'..

3. Mel|ék|et: A fe|ügyelőség e|őzetes vizsgá|atban hozott döntésétő|függően környezeti hatásvizsgá|atra kote|ezett
tevékenységek:
6) e) egyéb á||atok számára hígtrágyás techno|ógĺa a|ka|mazása esetén 200 számosá||atti|

1.2.3.4. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JTKÉsz)

A Józsefuárosi onkormányza| 12t2OO8, rendelet kivonata (M=.ĺ:2000)
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ÁftaIában:
A szabá|yozási terven je|ö|t ,'FSZT-terület'' megjelo|és esetén a szabá|yozási terv módosításához a Fővárosi
KÖzgyu|ésnek is hozzá ke|| járuĺnia'

Hrs2.38826:
tz-vilt-1
Beépíthetőség: 35 %
Szintterü|eti mutató: max, 2,4 [A tervezettnél szignlfikánsan nagyobb - 65 000 m2 . szintterület lenne
kialakítható!!!]
Terepszint a|atti beépíthetőség: 50 %

Zö|dfe|ü|et: min. 50 % [Jelenlegizöldfelület kevesebb, lásd az ábrát!!!]
Epítménymagasság: 30 m [A tervezettnél szignlfikánsan magasabb épü|et lenne kialakítható!!!]
A tervezett épületeknek 100 %.ban a szabá|yozási terv|apon kijelölt e|sőd|eges épÍtési he|yen ke|| ál|niuk. A
jelen|egi épÜletek tobb he|yen építési helyen kívü| á||nak:

- Te|jes egészében kívÜ| esik a dé|i te|ekhatár menti épü|etsor (kovácsműhe|y, |aborok, szénatároló, e|kü|önítő
boxok). Ezen kívü| a kovácsmŰhe|y aszabá|yozásiterv|apon je|ö|t közmiĺ védőtávolságba is beleá||'

- Részlegesen építési he|yen kívü| esnek a nagyfede|es ke|eti o|da|a, a munkásszá||i épü|etrész, a fedeztető szín
és a |ójárató.

Hrsz.:38829/5:
Z-KK-V|]l-1
Beépíthetőség: 2 %; pelenlegitú|épĺtett állapoĺ kb. 7'43%!!!]
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Szintteni|eti mutató: 0 pelenlegitúlépített á!!apot: kb. 0'07!!!I
Terepszint a|atti beépĺthetőség: 2,5 %

Zo|dfe|ü|et: min' 50 % pelenlegizöldfelület kevesebb, |ásd az ábrát!!!|
Épĺtménymagasság: 4,5 m

37.s (4) A Z-KK-V|ll közkert tenj|etén a) játszókertet, pihenőkertet |ehet |étesĺteni. [Jelenlegi funkció sem
létesíthető!!!]
,t' A Z.KK.V||| övezet terü|etén közhasználat elöl elzárt terÍiletet kialakítani nem lehet [!!!]' a tenj|etek
|egfe|jebb 1,2 méter magas áttort kerĺtésseĺ keríthetők |e.

2. Azöveze|tenj|etén pavi|on, nyiĺvános WC csak a kije|ö|t he|yen |étesíthető,
3' MéIygarázs nem építhető'

í.2.3.5. Beépítettség' szintterület és egyéb mutatók

[!!!] Szimbó|um mutatja a je|en|egi szabá|yozásnak meg nem fele|ő e|emeket'

HRS2.38826 Tény|eges - meg|évő Követe|mény

A te|ek terü|ete: 27161,00n2 min.20 000.00 mz

t0,00 =

J0KESZ szerinti besoro|ás: tz-vilt-1

Beépĺtésimód: Epĺtési helyen á||ó épĹi|et-részek

aránya: 84',|5 % [!!!]

Epítési he|y a szabá|yozási
terv|apon meghatározott, az
énii|pJek 10o0/^-a aznn ke|l á||ion

Beépített teniIet: I366,00 mz

Beépĺtettség: 30,80 % max. 35 %

Osszes nettó a|apteni|et: 8 416.74m2

Bruttó szintteĺü|et: 9 466,00 mz max. ti5 1Üti'40 mz

SzintteniIeti mutató: 0,34 max.2,4

Összes zö|dfe|ü|et: 7471'00 m2 Í!!!] min. 13 580.50 mz

Zĺj|dfe|ü|et mértéke: 27,50yo/]ltl min.50 %

Parko|óheIy igény: 't10 db -31 db

Epítménymagasság: a legmagasabb kb. 13,00 m max.30,00 m

Terepszint a|atti beépítés mértéke: 0,00 max.5070

HRS2.38829/5 Tényleges - meg|évő Követe|mény

A telek tenilete: 17 372,00n2

t0,00 =

JoKESZ szeńnti besoro|ás: z-KK-Vilt-'l

Beépített teniIet:
,t 

290,00 m2[!!!l

Beépítettség: 7 
'42%ĺ|||l maľ..2o/o

osszes nettó a|apterü|et: 'l 158,98 mz

osszes zöldfe|ü|et: 4 792,00 m2 [!!!l min.8 686.00 mz

Zö|dfe|Ü|et mértéke: 27,580/0a!!ll min.50 %

Parko|óheIy igény: 33 db 1db

Epítménymagasság: 4,50 m 3,00 / 4,50 m

Terepszint alattĺ beépĺtés mértéke: 0,00 max.2,5o/o

PLANT
^EttÉÉ

2013. oKTÓBER Hľ:ľ
.Fä"Ás*:,. Ęł-;:,' í

--"]:-:F-f 
NEMZET| LoVARDA TERVEZÉS| PRoGRAM 17



í.2.3.6. Zö!dfelület.számítás

HRsz:38826 FELilÉRÉs HRsz:38829,5 FELlíÉRÉs
TEt.E|o'ŕRET:27l6lď..''lęEoŕFÉÍ:t'rŻď
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1,2,3,7, Parko|ási mérleg

Meglévô állapot

Kĺlvete|mény: toTÉK4.M'. ' ']
Alaptenilet: 95,50

118,24
't84,65

36,28

36,M
57,37

76,31

168,06

196,68

196,72

196,77

196,90

196,93

196,96

196,96

Á||ások:

12

23

106
t
3

8,4659,35 11254
18'18197'16í623
24'3223,43í680
16,76 1

18,93 1

22,33

34,54

9,50

13,88

17,42

20,49

29,66

összesen:
149

Összesen:
Paĺkolóhely.szükséglet:

Meglévô ál|apot

Követe|mény: [0TEK4. M....]

Alaptenilet:

Osszesen:
Parko|óheIy.sziikség!et:

2150,77
db

234,47

12db
279,94

56 db 5db í3 db
357,00

24db 't'to db

HRSZ:38829/5

|stá||ó Közpark Összesen

P??.1- t - [15.]- 1/500m2

123,M 16 082,00

í78'30

osszesen:

A||ások:

23

#,ř&;ä..
{ ĘĘ!;:'J
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1.2'3.8. Fóépítészi egyeztetés összefogla|ója (2013. október 16.)

- A Nemzeti Lovarda terü|etének je|en|egi fe|haszná|ása nem felel meg az érvényes szabá|yozásnak.

- Az Aréna P|áza fe|é eső te|ek besoro|ása közkert'

- A Lóvásár u. fe|őĺĺte|ek intézményi terü|et kieme|t zö|dfe|ü|ette|'

- A két te|ek kozott övezeti határ van, ezéĺl' a te|ek osszevonás nem |ehetséges'

- Nem fe|el meg a je|en|egi zö|dterü|eti arány és beépítettség sem. A terü|etek tú|építettek, az épületek egy része
nem a szabá|yozási terven je|ölt épÍtési he|yen van.

- A főépítész tájékoztatása szerint bontásokat nem írnak e|ő, de építési engedé|y csak úgy adható ki, ha a
mutatók nem rom|anak.

- Ha egy épü|et vagy burko|t fe|ü|et bontásra kenj|, akkor he|yére csak úgy épülhet épü|et vagy burko|at, ha uaz
érvényes beépíthetőségnek és a zö|dfe|ti|eti aránynak megÍe|e|, akkor is, ha egyébként a tevékenység nem
épÍtési engedé|y koteles.

- Az épü|etek hom|okzati fe|újítása beje|entés köte|es, bizonýa|an, hogy a beje|entést tudomásu| veszik-e egy
szabá|yozásnak nem megfele|ő épület esetén.

- A jelen|egi szabá|yozás mellett a tervezett fej|esztés csak je|entős kompromisszumokka| va|ósítható meg.

Mindenképpen javaso|t megfonto|nĺ a szabä|yozási terv módosítás, ilĺetve a te|ek egyesítés |ehetőségét' A
teniletet a fővárosi szabáĺyozási terv is rész|etesen tarta|mazza, ezért a szabá|yozási terv módosításához a
Fővárosĺ Közgyű|és jóváhagyó ha|ároza|a is szükséges. Az átfutási idő tapaszta|atunk szerint tervezésse|
jóváhagyatással egytitt 6.8 hónap, amije|entősen csökkenthető, amennyiben a beruházás kieme|t státuszt kap'

- A telek mrjem|ékvédelmi besorolású, az engedélyező hatóság a Forster Gyu|a Nemzeti Örökséggazdá|kodási
és SzoIgá|tatási Központ.

- osszefog|a|óan: a kerü|et a je|en|egi funkció je|entős forga|omnovekedésse| járó bővítését nem támogatja,
viszont egyetért a jeIenIegi funkcĺi értéknövekedést eredményezó korszerűsítéséve|.

1.2.4. Közmiie|látottság

1.2.4.1. Villamos energia el|átás

A Lovarda rende|kezésére á||ó vi||amos energia te|jesítmény a jelen|egi szo|gá|tatási szeződés szeńnt 3xí25A' Az
áramvá|tók 200/5 Amperesek, a fömegszakító pedig 3x325A.es. A betáp|á|ás a Kerepesi út Íe|ő| taláĺható, ELMÜ
tu|ajdonú transzformátor-á|lomásbó|, 0,4 kV-os feszü|tségszinten történik a ve|e szomszédos, 0,4 kV-os főe|osztó

he|yiségbe. A betáp|á|ó kábe| keresztmetszete (3x150mm2), a rövid betáp|á|ási szakasz, i||etve a főmegszakító
értékét figye|embe véve nagy va|ószínűségge| a je|en|egi 3x125 Amperné| nagyobb te|jesítmény is igénybe vehető

há|ózatfej|esztési hozzájáru|ás beÍizetése né|kÜ|. Eseti rendezvények esetén, amikor nagyobb e|ektromos

teljesítményre van szükség, a Lovarda kozvet|enü| az ELMU transďormátor á||omásbó| is szokott véte|ezni

ideigĺenes je||egge|.

A 0,4 kV-os he|yiségben ta|á|ható nemcsak a Lovarda fogyasztásmérője, hanem az ingat|anon talá|ható egyéb
fogyasztók méroje is: Adamovich Andrea (3x20 Amper), Lénárt László (3x16 Amper), Gecse Lajos (1x25 Amper)'
A Lovarda 0,4 kV-os főe|osztójábó| vannak megtáp|á|va a teni|eten ta|á|ható kÜ|önböző épületek a|e|osztói: Kób|i

(3x80A), Nagyfede|es (3x100A), Kisfede|es (3x125A)' Labor (3x50A), Porta (3x.|6A), Gazdasági éptl|et (3x100A),

Garázs (3x50A), oltöző (3x16A)' A főe|osztó berendezés V|V gyártmányú, 12 kA-es zár|ati szi|árdságú, 5 ce||ás

|emez szekrény'

1.2.4.2. VízelIátás

A |étesítmény haszná|ati és o|tóvíz igényét a Kerepesi úti NA200 gov. gerincvezetékrő| NA200 bekötés bĺáosítja.
A tenj|eten je|enleg is tjzeme|ő kút ta|á|ható, me|ybő| |ocsoĺóvíz kivéte| ttjrténik. Az i||etékes Vízügyi Fe|ügyelet

nem tart nyĺ|ván ta|Ąv'lz kutat' Amennyiben a kút fe|használásra kerü|, vízjogi fennmaradási engedély beszezése
szÜkséges'
A tenj|eten az i||etékes Vízügyi Fe|Ügyelet 2 db monitoring kutat tart nyí|ván'

1.2.4.3. Gsatornázás

A tervezési tenj|etet határo|ó utcákban egyesített rendszerű csatornák épti|tek kĺ, az érvényes á|ta|ános

csatornázásiterv szerint. A Lóvásár utcában 47n0I ÜPE egyesĺtett rendszerű csatorna gerincvezeték tizeme|,

ame|yrő| 0300 KG PVC csatorna bekötés kenl|t kiépítésre az ingat|anra'

u'#b
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Az ingat|an Fiumei úti köztemetövel párhuzamos határán közműsáv húzódik, ame|y egyesített rendszerű

csatornákat (2 db fiaÉ3 T ÜPE) fog|a| magába. A kozműsávban azAréna irányábó| érkező 0200 vb. csatoma

ágazik e| az em|ített 2 db párhuzamosan vezetett 1o2t153 T ÜPE vezetékekre egy nagyméretű folda|atti

műtárgyban' A két vezeték az ingat|an Lóvásár utcai kihajtója e|őtt egyesü| szintén egy fö|da|atti mütárgyban, majd

a200ub, anyagú vezetékként a Lóvásár utca, Mosonyi utca nyomvona|on folýatódik.
A közműsávban vezetett csatomák épri|et, i||. egyéb bekotéseiró| FCSM á|ta| rogzített nyomvona| adatok vannak,

A további ingat|anon be|ü| e|he|yezkedő fö|dben vezetett közmÜvekró| adatok nem á||nak rende|kezésre'

1.2.4.4. Gázellátás

Az ingat|an gáze||átását a Kerepesi úton |évő gerincvezetékrö| |eágazó NA100 bekötés biztosítja. Te|ken belü|i

fö|di gázvezeték, i||. gázel|átás csak a 38826 hrsz-ú ingat|an részen van,

,a;&
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í.3. Meqlévő állapot vizsqálata épü|etenkénti bontásban

í.3.1. Je|en|egi funkciók ismertetése

1.3.í.1. Je|enlegi épüIetekáttekintése

B:.ł.

1. Főépü|et _,,Kób|i"

2. |stá||ók - |rodák

3' Kerítés - Főbejárat, porta (gázfogadó)

4. Szolgá|ati |akás és gazdasági iroda
5' Régi be|ovag|ó tanterem és kovácsmŰhe|y
6..7. Munkásszá||ó és szo|oá|ati |akás
8. Fedeztető szín
9. Garázs
10. Roppantó és zabos
1,|. Lójártató
12'Trágyatáro|ó
13. E|kü|onítő istá||ó
14..15. Ko||égium
,|6. 

Lovasbo|t és garázsok
17. Nagy fedeles lovarda
18'.,|9. Kis fedeles |ovarda és |ovastornászö|töző

"!;:;-
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1.3.1.2. JelenIegi he|yiséglista

A dokumentációban a meg|évő épü|eteket csoportosítottuk és az a|ábbi kódo|ássa| láttuk e|:

BE
EG
FO, Fl
FK
HO, H1

ts
KO, K1, K2
sz

Bejárat felőli telekhatár menti egyéb épü|etek összesen:

EG Fö|dszint

Bejárat fe|ő|i te|ekhatár menti egyéb épü|etek

Egyéb gazdasági épü|etek

Nagyfede|es (földszint és í. eme|et)

Kisfedeles
Hátsó teĺekhatár menü épü|etek (fó|dszint és 1. eme|et)

Istáĺló (földszint)

"Kób|i'' főépÜlet (fö|dszint' '|' emeĺet, 2. eme|et)

Szo|gálati épületek

Emelđ (Szint) He|yiség neve

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Föĺdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Föĺdszint

Földszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Emelet

Épü|et

BE

BE

Fertőt|enító rkt.

Gázfogadó

Gk' táro|ó

Istá||ó

Kapcso|óház

Lovasbolt

tttusa szövetség rudtáro|ó

Pońa

Raktár

Raktár

Raktár

Trafó

Fedeztető

Futószá|as kör

Mgsz raktár

Raktár

Szénatáro|ó

E|őtér

Ffi mosdó

Istá||ó

Istá||ó

Kĺjz|ekedő

Közlekedő

Lépcsőház

Nagyfedeles

Női mosdó

RaKár

RaKár

RaKár

IűĄe|ző

Ffi. ö|töző

Tefilet (m2)

5'1í

6,98

61,99

95,50

18,27

32,73

46,70

19,32

10,60

25,U

32,90

19,91

375,85

87,05

140,15

192,18

4,96

140,35

564,69

6,31

17,39

118,24

í84'65

3,55

8,81

34,28

2222,42

17,22

3,17

3,61

í3,46

3,04

2 636'ĺ5

99,82

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

EG

EG

EG

EG

Egyéb gazdasági épii|etek összesen:

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

NagýedeIes fö|dszint összesen:

F1

..'ffiÍi:t3g$- 
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Épület

F,I

F,I

Nagyfďe|es eme]et összesen :

FK

FK

FK

FK

FK

FK

Kisfedeles összesen:

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

Hátsó te|ekhďár menti épü|etek földszint összesen:

nl
H1

H,I

H1

H1

H1

H1

Hí

.ęffie}Ť.'
ł',,.:. .. ] '."*

NEMZET| LoVARDA TERVEZÉS| PRoGRAM

Emelet (Szint) Helyiség neve

Emelet Nőiĺj|tözó

Emelet Versenybkóság

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszĺnt

FĺjIdszint

FĺjIdszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fĺjldszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszĺnt

Fö|dszint

Fö|dszint

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Istá||ó

lstá||ó

Kisfedeles

Mosdó

Raktár

Raktár

Gyógyszer raktár

Istá|ló

Istál|ó

Istá||ó

Kovács műhe|y

Kovács műhe|y

Kovács tanterem

Közl'

Köz|ekedő

Labor

Labor

Labor

Labor

Labor

Lépcsőház

Mosdó

Mosdó

Raktár

Raktár

Raktár

Raktár

Raktár

Raktár

Tároĺó

Táro|ó

Táro|ó

Vizsgá|ó

Fürdő

Fürdő

Fürdő

Fürdó

Fürdő

Kazánház

Konyha

Köz|ekedő

Terü|et (m2)

181,M

20,16

301,02

123,M

í78'30

821,46

24,44

5,34

6,00

í í58'98

10,02

36,28

36,44

57,37

14,40

57,92

34,27

13,'t0

11,27

9,58

9,87

18,03

20,92

28,39

9,74

2,66

7,28

2,76

3,98

't3,89

17,04

18,45

19,62

2,24

7,15

7,72

48,M

5í8'73

5,75

5,86

5,86

9,02

9,02

4,47

10,60

4,90

ľ'*+||I
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ÉpĺiIet

H1

H,I

H1

H,I

H,I

H1

H1

H1

H1

H1

H'l

Hátsó te|ekhatár menti épĺi|ďek emelet összesen:

ts

ts

IS

ts

IS

ts

ts

ts

rs

ts

ts

rs

ts

rs

rs

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

rs

rs

rs

rs

ts

ts

rs

rs

rs

rs

ts

,,;
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Emelet (Szint)

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emeĺet

Emelet

Emelet

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszĺnt

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Heýiség neve

Köz|ekedő

Köz|ekedő

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Táro|ó

Tároló

Wc

1. Lakás

2. Lakás

Á||atorvosi szoba

EIkülĺjnítő

lroda

lroda

lroda

lstá||ó

Istá||i

Istá|ló

Istál|ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Kertiszersz. táro|ó

Konyha

Köz|ekedő

Köz|ekedő

Köz|ekedő

Kĺjzlekedő

Közĺekedő

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Raktár

Terület (m2)

5,52

11,21

21,27

21,U

23,U

24,99

35,03

35,03

2,32

2,32

2,74

241,09

79,36

72,24

35,08

10,4s

8,46
,t8,18

24,32

76'3í

168,06

196,69

196,72

196,77

't96,90

196,93

't96,96

196,96

6,'r1

7,21

6,49

5,58

5,6't

í0'38

14,86

3,73

4,16

6,12

7,50

7,50

7,53

7,55

7,68

7,73

7,75

4,14

tHľ|I
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EpĺiIet

ts

ts

rs

ts

ts

ts

rs

rs

ts

rs

lstáIló összesen:

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

Kóbli földszint összesen:

Kí
K1

K1

K,I

Kóbli emelet összesen:

K2

K2

Kób|i le|átószint összesen:

SZ

SZ

SZ

'trY-,ł*.q 
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Eme|ď (Szint)

Fö|dszint

Földszint

Földszint

Fö|dszĺnt

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszĺnt

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Lelátó

Leĺátó

Föĺdszint

FĺjIdszint

Fö|dszĺnt

Heýĺség neve

Raktár

Raktár

Raktár

Raktár

Szoba

Szoba

Szoba

Szĺiv. szoba

Szöv. szoba

Teakonyha

Étterem

lroda

lroda

lroda

lroda

KazánheIyiség

Konyha

Konyha

Köz|.

Köz|ekedő

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Nagyterem (Kóbli)

RaKár

Raktár

Raktár

Raktár

Tár.

Tárgyaló

Táro|ó

Táro|ó

Apartman

Ga|éńa

Ga|éria

Szoba

Lelátó

Zenekar helye

3. Lakás

3. Lakás táro|ó

3. Lakás táro|ó

Teľü|et (m2)

4,94

5,71

6,73

8,2t

17,99

21,94

33,51

10,26

35,48

4,45

2147,23

59,35

16,76

18,93

22,33

34,54

19,16

5,81

I 1,56

13,23

10,0,1

3,04

3,35

É' Q.7
w rv,

7,62

't97,'t6

7,09

7,79

13,14

18,30

1,26

23,43

2,93

4,35

507,01

43,97

í6'64
't6,70

44,22

121,53

170,68

51,32

222,00

71,01

5,78

6,17

ľ'täNT
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ÉpiiIet

sz
sz
SZ

sz
sz
sz
SZ

SZ

sz
SZ

SZ

SZ

sz
SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

sz
sz
SZ

sz
SZ

SZ

SZ

sz
SZ

SZ

sz
SZ

SZ

SZ

sz
sz
SzoIgá|ati épii|et összesen:

Mindösszesen:

Ebbő| a Hrsz': 38826 sz. telken á||:

Ebbôl a Hĺsz.: 38829/5 sz. telken áll:

Heýiség neve

4. Lakás

5. Lakás

E|őtér

lroda

lroda

lroda

lroda

lroda

KazánheIyiség

Konyha

Konyha (üzemen kívü|)

Kĺjz|.

Közl.

Köz|ekedő

Köz|ekedő

Köz|ekedó

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Mosdó

Műszakiraktár

Raktár

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Tanterem

Táro|ó

Táro|ó

Emelet (Szint)

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Földszint

Föĺdszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Föĺdszint

Fö|dszint

Fö|dszĺnt

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Föĺdszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Terälet (m2)

41,53

61,58

6,77

9,50

't3,88

17,42

20,49

29,66

12,23

11,U

65,22

4,50

4,79

7,21

8,54

29,03

1,41

3,40

4,43

4,75

7,09

9,64

't0,81

45,16

4í 
'00

17,M

24,00

24,38

28,92

29,58

30,05

61,47

6,13

6,13

781,44

I575,72

8 416,74

'| í58'98
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1,3.2. Funkcioná!is, szerkezeti, állag. és állapotismertetés

Az egyes épüIetek álta|ános |eĺrásainá| feĺhasznáĺtuk Kovács Bog|árka MOME 2011. tervét, me|yet az MLSZ
bocsájtott rende|kezéstjnkre.

1.3.2.1. Bejárat felőlite|ekhatár menti egyéb épületek

1.3,2.1.1. Áftalános |eírás:
Főbejárat, porta, gázfogadó: |fj. PauIheim Ferenc tervei szerint ópü|t eredeti|eg kótszárnyú kapuzatta|'

zászlorúdda|, reprezentatív |ámpákka| és szoborra|' Ma sorompó műkodik, a díszes vĺ|ágítótestek még

megvannak. A főbejárat me||ett portásfÚ|ke á|l, me|y 1942-ben készü|t eĺ Poros |stván építészmérnok tervei a|apján

(Pau|heim a|vá|lalkozója vo|t). 24 órás portaszo|gá|at mtiködik' Rész|egesen bontandó.

Lovasbo|t és garázsok: A kerítésre tapadt építményekben egy kis méretű |ovasbo|t kapott he|yet (fő|eg

versenyeken tart nyitva) és az itt kialakÍtott helységekben tartják a munkagépeket (kis traktor, borona stb').

Bontandó.
A mindkét te|ket korü|vevő kerítésfa| építési ideje bizonyta|an, egy 1930-as szeződés egyik pontja a kerĺtés

fe|újításáró| szó| (a szeződés vb kerĺtést em|ĺt, va|ószínű|eg tévesen). A tomör tég|afa| te|jesen e|zárja a terü|etet a

városto|'

1.3.2.1.2. Szerkezet:
A három, kis a|apterü|etű, kiszo|gá|ó |étesítmény (pońa, gázfogadó, e|ektromos épü|et) azonos szerkezeti
kia|akítássa| épült' A Kerepesi úti bejárat me||ett he|yezkednek el. Fö|dszintes, a|ápincézetlen egytraKusos
épÜ|etek. Beton sáva|appa|, 25 cm /egy tég|ď vastag tég|afa|akka|, vb. födémszerkezette|, |apos tetőve|, bádog, i|l.

kavicsolt IemezÍedésseI készÜ|tek'
A gázfogadó és a porta épü|eténél körbefutó vb. párkány készült, két irányban |ejtő tetővel, a |ejtést fe|betonna|

bĺztosítva, míg a két másik épü|etné| egy irányban |ejt a tető a tobbi o|da|on kĺs me||védfa|ak készü|tek. ltt a
tető|ejtést a födém ferdeségével biztosították, me|yet a|u|ró| á|mennyezette| takartak e|. Az épü|etek beton

|ábazatta| készü|tek, mely |ábazatok a korbefutó beton járdáva| vannak védve.

Az em|ített épü|etek a Kerepesi úti o|da| je|entős szakaszán kerítésként is funkcionáĺnak. A tobbi szakaszon
tég|akerítés épü|t, tég|api||érekkeI erősítve, műkő fedőkő borítássa|.
Lovasbolt és garázsok:

A te|ek ba| o|da|án, a Kerepesi úti kerítés mentén ta|álhato, a fö|dszintes, a|ápincézetlen, egýraktusos, téglalap

a|aprajzú épti|et. Az épü|et fe|tehetően tégla sáva|apokka|, nagyméretÜ, égetett agyagtég|ából fa|azott

hosszfőfa|akka| készü|t. Az utca felé eső főfa| és a jobb o|dali végfa| egyben a kerítés is és mive| az utca itt

magasabban van, a fa| a|só része támfa|ként funkcioná|, ezéĺl' 1,3 m-ig 45-60 cm vastag. Az udvari főfa|

pĺlléresítve készü|t' 2,0 i||' 3,0 m-enként ta|á|ható egy-egy 29/29 cm.es (egy tég|a vtg.) nm. tég|ából fa|azott piĺ|ér,

közottük 15 cm (féltég|a)vtg. kitö|tő fa|azatta|.

Az épület udvar felé |ejtö, huĺ|ámpa|a fedését 6/4.-os acé| csőváz tartja' Ennek ferde elhe|yezéséve| biztosították

az udvar felé történő |ejtést. A mennyezetet acsővázra alu|rólfe|erősített nádpa||ós vakoĺt szerkezet alkotja'

1.3.2.1.3. Az épületek je|en|egi állapota
A porta éptj|etek á||apota szerkezeti szempontbóĺ megfe|e|ő, komo|yabb sérü|és, repedés, tartoszerkezeti

károsodásra, a|apozási hĺbára uta|ó je| -kisebb, he|yi sérülésektől, vako|atmá||ásokto| e|tekinfue- seho| sem

ész|e|hető' A kerÍtésen több he|yen |átható függő|eges - fe|tehetően hótágu|ási probĺémákra visszavezethető-
repedés'
Lovasbo|t és garázsok:

Az épü|et fa|szerkezetein károsodás nem vo|t ész|e|hető, ezek je|enleg megfe|e|nek.

A fodém, i||. tetőszerkezet a|só, mennyezeti része bizonyta|an á||apotú. Fe|ülvizsgá|ata szükséges.

1.3.2,1.4. Gépészet:
Porta és gázfogadó - A Kerepesi út felőĺi o|da|ró| meg|évő gázbekötésen keresztü| a terü|et te|jes körti gázenergia

e||átása egy G 6$łs gázmérőn keresztü| biztosított' A trafóház épü|ete me||ett a szabadtérben egy aknában

ta|á|ható a vízbekötés, egy NA 100 vízmérőve|. Ez a bekotés biztosítja az épü|etegyüttes ĺvóvíz és tűzivíz e|látását

is. A tűzivíz há|ozat vízmérőve| nem rende|kezik.

1.3.2.1.5. Villamosság:
Főbejárat, porta (gázfogadó)- Je||emzően fa|on kívtj|i szere|és, eĺavult szere|vényekke|.

Lovasbo|t és garázsok - E|bontásra kerrj|nek. A Lovasbo|t ELMŰ csat|akozása, mérése megszÜntetendő'

. ąľ.'. ' '. r 
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1,3.2.2, Egyéb gazdasági épületek

1.3.2.2.1. ÁftaÉnos leírás:
Fedeáető szín: Fé|henger a|akú könnytiszerkezetes épü|et a 90-es évekbő|. A mének sperma|evéte|e és a
természetes fedeztetések heĺyszíne. isztől tavaszig sza|matáro|ó. Közepes á||apotban |evő építészeti|eg
értéke|hetet|en éptj|et, bontandó.
Szénatáro|ó: 80-as évekbő| származő, kozepes á||apotban |evó, épĺtészeti|eg értéke|hetet|en éptllet, bontandó.
Roppantó és zabos: A takarmánysi|óra ráépü|t, 80-as évekbő| származo, kozepes á|lapotban |evő, épÍtészeti|eg
értékeIhetetlen épü|et, bontandó.
Futószáras kör: 2000-es években épült korszín, a megkívánt méretet nem éri e|, de a szabá|yozási terv
vá|toztatása nélktj| nem építhető újra. Jó á|lapotban levő, építészeti|eg je||egte|en faszerkezetes éptJ|et.

Trágyatáro|ó: EU-szabványnak megfe|elően betonozott fe|ület, kb. 50 m2, e|szá||ĺtás 2 hetente gombatermesztő
céghez. Fa|magasĺtás szÜkséges. Athe|yezése a hátsó telekhatár menti épü|etsorra csak a 2. Ütemben |ehetséges.

1.3.2.2.2. Szerkezet:
Fedeztetö szín:
íves fém hu||ám|emezbőlés haj|ított acé| szelvényekbő| készÜ|t, vb. |ábazatos kis épĺtmény'
Garázs, roppantó és zabos:
A fenti építmény me|lé, rá merő|egesen épü|t ház' Ez a tég|a|ap a|apĺajzú épü|et igen vegyes szerkezettel készü|t.
Afa|aiaze|ső részben tég|afa|, utána acé|vázszerkezetre erősítettacé| i|l', pozdorja. |emezekbő| készÜ|tek, mí9
egy szakaszon beton |äbaza|ra á||ított e|őregyártott vb. pi||érek közti é|tégla, kito|tő falazatú szerkezet készü|t. Az
épü|et lefedését két irányban |ejtö acé|váz szerkezetre terhe|ö hu||ám|emez a|kotja.

Lójártató:
Nagyjábó| körkenj|ettj, sokszögaIapĘzú, nyitott, fedett faszerkezetű épĺtmény.
A||aga az igényszintjének és funkciójának megfe|e|ő.

Trágyatáro|ó:
Beton nal bu rkolt te ni let, felsze rkezete n i ncs,

1.3.2.2.3. Az épiiIetek jelenlegi állapota
Fedeztető szín:
Á||aga az igényszintjének és funkciojának megfeIe|ő.

Lójártató:
A||aga az igényszintjének és funkciójának megfeIe|ő.

Garázs, roppantó és zabos:
Az épü|et szerkezetei rossz á||apotúak, korrodáltak, e|haszná|ódtak. Az épü|etet bontásra javaso|juk.

1.3.2.2.4. Gépészet:
Az épü|etekben jelen|eg gépészeti e||átás nincs'

1,3.2.2,5. Vll!amosság:
Az épületekben megtartható/megtartandó vi||amos ellátás nĺncs.

1.3.2.3. Nagyfedeles

í.3.2.3.í. Általánosleĺrás:
1987-ben épÜ|t |ovarda, |e|átó né|kü| (a keletĺfa| és a |ambrin közötti á||ósortó| e|tekintve), versenyirodáva|, ffi és
női o|tozőkke|, e|ektromos- és boy|erházzal. Nyugati o|da|án két istá||ó á|| (14-19-es számúak), összesen 23

boxszal. Ezek versenyek idején bérelhetőek. Épĺtészeti|eg je||egte|en, Verseny vagy szabadedzés megtekintésére
alka|mat|an, közepes á||apotban Ievó épü|et.

1.3.2.3.2. Szeľkezet:
A kb' 40-70 m a|apteni|etti épü|et két fő részbő| tevődik össze.
A nagyobbik rész egy csaľnokszerűen kia|akĺtott, - 30-70 m-es fedett |ovarda. Fő tartószerkezetét a kb. 6 m.ként
e|he|yezett, kétcsuk|ós rendszerű, -30 m.es fesztávú, magastetős kia|akítású acé| keretek a|kotják. Ezekre Z
proÍi|ú sze|emenek és hu||ámĺemez fedésű héjazat kerü|tek. Az épü|etrész hosszirányú merevséget a tetősíkban, a
két szélső traktusban e|helyezett, zárt szelvényű szé|rácsok, ill' a hosszantĺ falsíkokban a szé|rácsok traktusában
kia|akított merevítő keretek biztosítják. A hom|okzatok szere|t je|legÜek.

A csarnok K-i o|da|án épült a másik fő részt képező o|da|szárny. Ennek a kb' 57 m hosszú és 8 m szé|es
épü|etrésznek a fö|dszintjére jobbára istá||ó, az eme|tére pedig öltöző funkciók te|epü|tek' Szerkezeti|eg nem

PLANTffi-j
-Łi3:.fu* NEMZET| L.VARDA TERVE.ÉS| PR.GRA 

" 
29 2013.oKÍoBER



kapcso|ódik |ovarda csarnokhoz. Ftjggő|eges szerkezeteit fa|azatok a földszint fe|etti födémét e|őregyártott vb.
e|emek a|kotják. Az e|burko|t tető |efedés fe|tehetően fa ács szerkezette| készü|t, hu||ám|emez héja|ássa|'
Az épü|et a|apozása fe|tárás és pontos eredeti tervek hiányában nem ismert. A kor épĺtési szokásainak ismertében
fe|tételezhető, hogy a fa|szerkezetek a|apozását beton.vasbeton sáva|apok, az acé| osz|opok és
könnyĺÍszerkezetes hom|okzatok a|átámasáását pedig vb. ponta|apok és ta|pgerendák ľendszere a|kotja. Az
alapozási síkok ismeret|enek'

í.3.2.3.3. Az épület jelenlegi állapota
A csarnok acé|szerkezetei szerkezeti|eg jó á||apotúak, cseké|y mértékű korróziós hibákon kívtj| sérü|és nem
észIeIhető.
A teherhordó téglafa|ak á||apota megÍe|e|ő, bár -fő|eg az eme|eteken-kisebb hibák, repedések ész|e|hetők. Ezek
leginkább a fő csamokkal történ vét|en osszeépítettségre, i||' a két épü|etrész e|térő a|apmozgására utal,
komolyabb szerkezeti hiba nem fe|téte|ezhető. sérü|ések nem.

1.3.2.3.4. Gépészet:
A fedett ĺovarda tertj|etén az eddigiekben gépészeti igény nem merÜ|t fe|, az üzemeltetőtő| kapott információ
a|apján a |ovag|ótér ta|ajszerkezetének |ocso|ását egyedi|eg o|dották meg.
A je|en|eg az eme|eten meglévő férfi-női öltözők fűtését a fö|dszinten a je|en|egi Bojler he|yiségben e|he|yezett
Ferro|i típusú zárt égésterti 24 kw gázkazán biztosítja. A meg|évő régi boj|er rendszerhez taĺ|ozo há|ózat
e|bontása szükséges!
Az ö|ti)ző terü|etek fűtése e|avu|t a radĺátorok egy része öntöttvas i||. acé||emez |apradiátor. A frjtési há|ozat a
funkcióvá|tás miatt teljes körűen e|bontásra kerül, ugyan ez vonatkozik az o|tozőkhoz szociáĺis b|okkok víz-
csatorna há|ózatára ĺs.

1.3.2.3.5. Villamosság:
Saját a|e|osáókka| rende|kezik' Az egyik az épü|et Kerepesi úti sarkában kerü|t elhe|yezésre, kü|ső
megköze|ítésse|. Ez |átja el magát a lovardát. A másik - egy kétajtós, |emez-szekrényes e|osáó - az eme|eten, a
bíróĺ he|yiségben kenilt e|he|yezésre. |nnen kerü|nek megtáp|á|ásra az eme|etĺ fogyasztók' Az épü|et nyugati
o|da|án, a földszinten ta|á|ható gépház szintén saját e|osztóval rende|kezik.
A vĺ|ágítás fÚggesztett, búrás, fénycsöves, 1x58 W.os |ámpatestekke| történik, ki|enc párhuzamos sorban,
hosszanti irányban, mennyezetre függesztve. Kapcso|ási |ehetőség a főbejáratok köze|ében. A kijárďmutató
világítás saját akkumu|átoros. Az ö|tözőkben a szere|és je||emzően fa|on kívü|i.
A vi||ámvéde|em rendben kiépítve' Egyedi, kézi |úĄelzó berendezése van, kézi je|zésadokka| és szĺrénákka|. A
riasztás tor|ése az épü|et E111 je|u e|osztójában torténik. Az épü|etben videokamerák is e|he|yezésre kerü|tek.

1.3.2.4. Kisfedeles

1.3.2.4.1. Áltatános leírás:
80-as évek végén épü|t ĺovarda. E|sősorban té|i munkához, té|i versenyeken me|egítőpá|yaként múködik. Az ö|toző
már nincs használatban. Északi és dé|i o|da|án versenyeken bére|hető 13 és 10 box van. Építészeti|eg je||egteĺen,

szabadedzés megtekintésére a|ka|mat|an, jó á||apotú épü|et. Jogi státusza rendezetlen, fö|dhivata|i nyi|vántartásba
felvezetendő, szabályozási terwe| ütkoző kia|akítású.

1.3.2.4.2. Szerkezet:
A kb. 40-34 m a|apteni|etű épü|et három fő részbő|tevődik össze.
A nagyobbik rész egy csarnokszerűen kĺalakított, - 40-22 m-es fedett |ovarda' Fő függő|eges tartószerkezetét vb'
osz|opokka| merevített, az éptl|et hossáengelyéve| párhuzamos tég|afa|ak képezik. A tető lefedés főtartóit a -3 m.
ként e|he|yezett, kéttámaszú rendszerű, -21,5 m-es fesztávú, magastetős kialakítású acé| rácsostartók a|kotják.
Ezekre U profi|ú sze|emenek és trapéz|emez |efedésbőĺ á|ló héjazat került. Az épü|etrész hosszirányú merevséget
a tetősíkban, a középső traktusban e|he|yezett, szé|rácsok, i||. a hosszanti fa|síkokban a fa|ak tárcsahatása
biztosítják. A.keresáirányú stabiĺĺtást a faIazott oromfaIak és befogott vb. faImerevítő osz|opok szoIgá|tatják.
A csarnok E-ĺ és D-ĺ o|da|án épültek a másik két fő részt képező o|da|számyak. Ezekbe a 6 m szé|es
épü|etrészekbe a jobbára istá||ó és raktár funkciók te|epüItek. Az É-i szárny nyitott, trapéz |emezes |efedésként
épÜ|t csőszelvényű acé|osz|opok letámasztásáva|. A D-i rész tömör fa|as szerkezette| épÜlt.
Az épÜlet a|apozása feltárás és pontos eredeti tervek hiányában nem ismert. A kor építési szokásainak ismertében
fe|téte|ezhető, hogy a fa|szerkezetek a|apozását beton-vasbeton sávalapok rendszere a|kotja, az acéĺ és vb.
osz|opok a|att pedig vb. ponta|apok épti|tek. Az a|apozási síkok ismeretlenek.
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1.3.2.4.3. Az épület jelenIegi állapota
A csarnok acé| főtartói szerkezeti|eg jó ál|apotúak, cseké|y mértéktj korróziós hibákon kĺvül sérü|és nem

észIelhető.
A teherhordó téglafa|ak á||apota is megfe|elő, komolyabb séni|és, repedés, tańószerkezeti károsodásra, a|apozási

hibára utaló je|-kisebb, he|yi séni|éseKó|, vakoIatmá||ásoktoIe|tekintve. seho| sem ész|eIhető.

1.3.2.4.4. Gépészet:
A |ovarda |ovaglo tenj|etén, gépészeti rendszer nem épOĺt kl. A fedett |ovarda mögött egy szociá|is ö|toző b|okk van

kialakĺfua WC, mosdo, zuhanyző, e|ektromos boy|erre|. Az o|töző terü|et fűtését eleKromos hősugázó biztosítja. A
je|en|egi szociá|is b|okk te|jes körti fe|újítása javaso|t'

1.3.2.4.5. VilIamosság:
Saját a|e|osáóva| rendelkezik. Az épü|et Kerepesi úti részében kerü|t elhe|yezésre, kü|só megkoze|ítésse|.

A vi|ágítás fÜggesztett, búrás, fénycsöves |ámpatestekke| történik' Kapcso|ási lehetőség a bejáratok köze|ében.

A kijáratmutató vi|ágítás saját akkumu|átoros. Az ö|tözőkben a szere|és je||emzően fa|on kívü|i. A vi||ámvédelem

rendben kiépítve. Egyedi, kézi|űĄe|ző berendezése van, kézije|zésadókkalés szirénákka|.

í.3.2.5. Hátsó telekhatár menti épü|etek

1.3.2.5.1. ÁftaÉnosleírás:
Kol|égium: Eredeti|eg a bent|akásos kozépfokú képzésben tanu|ó diákok szá||áshe|ye vo|t' Je|en|eg a fö|dszinten

kapott helyet a |oápo|ók tanterme, az új kovácsműhe|y, 3 |akószoba és egy nyitott szénatáro|ó. Az eme|eten 6

|akószoba ta|á|ható' A fö|dszintes épü|etrészben talá|hato a szaporodás-bio|ógiai |abor' Közepes á||apotban |evő,

építészeti|eg jel|egte|en épÜ|et vegyes funkciókka|. Kozmű védőtávolságba esik, ezért semmi|yen áta|akítása nem

engedé|yeztethető.
E|kü|onítő istállók: 5 ango|box sérü|t, keze|és a|att ál|o |ovak vagy problémás csikós kancák számára a bejárati

kapu me|lett. Szénatáro|ásra vagy vendég|ovak számára is a|ka|mas' További 3 e|különítő boksz az eme|etes és a

fö|dszintes épü|et osszekotésévěi kia|akĺfua. Jó á|ĺapotban |évő új, ideig|enes je||egrj épĺtmény' Építési he|yen kívü|

ál|.

Szénatárolo: A sorban legke|etebbre eső könnyriszerkezetes épü|et. Átépítése kívánatos |enne, de - mive| a te|jes

hátsó épü|etsor építési he|yen kívtj| esik - csak a 2. ütemben |ehetséges.

1.3.2.5.2. Szerkezet:
E|kü|önĺtő istá||ó:

A Lóvásár utcára merőeges hossztengelyű, köze| tég|alap a|aprďyú, fö|dszintes, a|ápincézet|en épü|et, fő

befog|a|ó méretei - 4*17 m. Az épület fe|tehetően beton sáva|apra épü|t. A fe|menő hossz- és harántfőfa|ai

kisméretrj tég|ábó| fa|azottak, vastagságuk 25cm (1tég|a)' Lefedése kis haj|ású, aszimmetrikus magastető,

hu||ámpaIa héja|ással.
KoIlégium:
A terü|et hátsó határán á||ó, hosszú épü|et két fő részre osztható. A Lóvásár utca fe|é eső szárny (14' épü|et)

-8*26 m a|apterrl|etü. Az épü|etrész fe|tehetően beton sáva|apra épült. A teherhordó hosszfófa|ai kisméretű

tég|ábó| fa|azottak, vastagságuk 25cm (1tég|a). A fodém szerkezet e|takart, í9y nem ismert' Lefedése kis haj|ásÚ,

nyereg kiaIakítású magastető, huĺ|ámpaIa héja|ássa|.

A másik épti|etszárny (15. épü|et) -8*39 m a|apteni|etű' Ez az épÜ|etrész is fe|tehetően beton sáva|apra épü|t' A
teherhordó hosszfőfa|ak itt is kisméretű tég|ábó| fa|azottak, vastagságuk 25cm (1tég|a). A födém szerkezet ĺgy

nem ismert, fe|tehetően szi|árd, vb' anyagú. A hagyományos ácsszerkezetes magas, nyeregtető á|ta| kia|akított

tetőtér je|en|eg beépített, szá||ás és szociá|is funkciók kerü|tek benne kia|akĺtásra' A héja|ás cserépfedés, tetősík

ablakokkal.
Az épü|etrész K-ĺ végén egy acé|szerkezetű, hu||ám |emezborĺtású szénatáro|ó szín épü|t, fe|tehetően

ponta|apozássa|. A szín E-i hom|okzata nyitott, dróthá|ós zárású.

1.3.2.5.3. Az épület jelenIegi állapota
EIkülönítő istá||ó:

Az épü|etek á||aga szerkezeti szempontbó| megfele|ő, komo|yabb sérüĺés, repedés, tartószerkezeti károsodásra,

alapozási hibára uta|ó je|-kisebb, he|yi sérü|ésektő|, vako|atmá||ásoKó| eltekintve- sehol sem ész|e|hető' Az épület

ál|apota a jeIenlegi funkciónak megfelel.

Ko||égium:
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A 14. je|ű épü|etrész hosszfőfa|ai szerkezeti szempontbó| viszony|ag jó á||apotúak, de a haránt irányú vá|asz. és
oromfa|akon je|entősebb repedések fedezhetők fe|, ame|yek i|yen irányú, egyen|őt|en sü||yedésre uta|hatnak.

Cé|szerű kivizsgálni, hogy jelen|eg is zaj|o foĺyamat okozza-e. A 15 je|Ü épü|etszámy á||aga szerkezeti
szempontbó| megfe|e|ő, komolyabb sénj|és, repedés, tartószerkezeti károsodásra, a|apozási hibára utaló je| -
kisebb, he|yi séni|ésektó|, vakoIatmá||ásoktó|e|tekintve. sehoI sem ész|eIhető.

1.3.2.5.4. Gépészet:
Lovas isko|a ko|légĺum - A ko||égium je|enleg nem üzeme|, és a jelenleg meg|évő ÍŰtési rendszer (rézcsoves
há|ozat, Dunafen acé||emez |apradiátorokkal) |e |ett ürítve' A hőenergia e||átást eredetĺ|eg biztosító kazán
tönkrement, és |e |ett szere|ve.
A ko||égiumhoz i||, vendégszobához tartozo szociá|is b|okkok bontása és átépítése szükséges. Ebben az
épü|etben nyert e|helyezést a kovácsműhe|y valamint a |aboratórium' A kovácsmtjhe|yben vízľéte|i |ehetőségként
faIikút kerü|t eIhe|yezésre.
A laboratórium részre te|jesen oná||óan tjzeme|tethető fűtési rendszer kertj|t kia|akításra ktilön gáz G'ĺ-es gázmérő
beépítéséve|. A hőenergia e||átást 24 kW-os Ariston zárt égésteriÍ olda|fa|i égéstermék e|vezetéssel rende|kező
kazán biztosítja. A beépített hő|eadók Dunaferr |apradiátorok. A |aboratórium részére öná||ó szociá|is b|okk kerü|t

kiaIakításra.

1.3.2.5.5. VilIamosság:
Ko||égium - Ujnak tekinthető e|ektromos kiépítés. Szemrevéte|ezés alapján te|jesen rendben van'

í.3.2.6. lstálló

1.3.2.6.í. Áftalánosleírás:
1932-ben épü|t ĺ!. Paulheim Ferenc tervei a|apján a fedett |ovag|ócsarnokka| együtt. Átalakításokon és rész|eges
bontáson estek át. A szakipari szerkezetek rossz á||apotban vannak, a homlokzat tobb he|yen nedvesedés okozta
károkat mutat. Az o|da|só kerítésfal|a| szinte összekötő tető|efedés bontandó'

1.3.2.6.2. Szerkezet:
A X|X' század ki|encvenes éveiben épü|t |0 db 9,46-21,6 m-es szekcióbó| á||ó épület -100,5*22,5 m a|aptenl|etet
fog|a| e|, a két |akást magába fog|aló tolda|ékrész-4,5*22,5 m'

Az egyes szekciókat e|vá|asztó 54cm vastag fófa|ak régi, un. nagyméretű tég|ábo| készültek, gondos
kivitelezésse|. Az üzemeltető kozlése szeĺint he|yenként terméskő a fa| anyaga, tég|a futó sorokka|' A hom|okzati
fa|ak 38 cm-esek, 64 cm-es pil|érekke|.

Az eredeti csapos gerendafödémet, me|yet fa osz|opsor tartott, 1962-63-ban e|őregyártott vasbeton fodémre
cseré|ték'
Az épü|et hossztenge|yére merő|eges mestergerendákat 25-25 cm-es vasbeton osz|opok támasztják a|á. Az
e|őregyártott (F és G tĺpusú) gerendák a haránt falakra és a mestergerendákra fekszenek fel. Az egymástó| kb.

egy méterre |évö gerendák között vasbeton tá|cák kerü|tek e|he|yezésre.
Az épü|et kozepén, a hossztenge||yel párhuzamosan egy kb. 3 m széles feĺtilvilágító sáv kenilt kia|akításra. |tt a
pad|ásterek Íelé téglaíal |ezárások készÜltek, a lefedés tĺapéz|emeue| történt. A felÜ|vi|ágító nyí|ások koré acé|

kivá|tó keretek késztj|tek
A vasbeton oszlopok a|apozási síkja -1,0 m-en Van. A 80 x 80 cm-es vasbeton a|ap testek a|att 1,2 x 1,2 cm-es 50
cm magas a|ábetonozás késztj|t. A tég|afa|ak a|apozásáró| nincs adat, a|apfe|tárás nem történt'
A lapos tetőt a|átámasztó, gyakor|ati|ag vízszintes he|yzetti, je|en|egifedé|székek is 1963-ban készü|tek. Ezek kb.

1,5 m magas, bújható padlástereket képeznek, ame|yeket a már említett fe|ti|vi|ágító sáv választ szét.
Az épü|et végéhez kapcso|ódó |akásokat is fe|újították 1962-63-ban a |akók e|mondása szerint. A régi alapokra új

tég|afa|at húztak, erre, va|amint az istá||ó épü|et szé|ső harántfa|ára fekszenek fe| az e|őregyártott gerendák,

me|yek közĺjtt vasbetontá|cák keni|tek eIhe|yezésre.

1.3.2.6.3. Az épület je|enlegi állapota
A teherhordó tég|afa|ak á||apota megÍelelő, komolyabb sérÜ|és, repedés, tartószerkezeti károsodásra, a|apozási
hibára uta|ó jel-kisebb, helyi sénilésektő|, vako|atmá||ásoktó|e|tekintve. seholsem ész|eIhető.
A födémeken sem |áthatók repedések, vagy káros mértékű |ehajtások. Az épüłet haszná|ata során a teheńordó
szerkezetekke| kapcso|atban kedvezőt|en tapaszta|atok nem vo|tak. A hom|okzati Ía|ak|ábazatáná| - kÜ|onösen a
Ny-i o|dalon - a vako|at táskás, levá|t, cseké|y mennyiségű tég|a is hiányzik he|yenként. Ez utobbi az á|lékonyságot
nem veszé|yezteti, de javításáró| gondoskodni kel|. A padlástérben a harántfalak átjáró nyí|ásait he|yenként
megbontották, ez a korábbi gondat|an átépĺtés maradványa.
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A födém szerkezetek á||apota szintén megfe|elő. Az .|988-ban készü|t szakvé|emény a|apján a pad|ástér a|atti

födémre . az akkor érvényben |évő szabványok szerint e||enörizľe- 5,75 kN/m2 födém önsú|y mel|ett, 2,0kN/m2

hasznos teher engedhető meg.

Az 1982-ben készített faanyagvéde|mi szakvé|emény szerint a fedé|szék jó á||apotú, az egész, mintegy 2000 rn2-

es terü|etnek mindossze 4%.a károsodott csekély mértékben rovar, i||. gomba kártevőkke|. Az azóta e|te|t több

mint 30 év a|att azonban a faszerkezetek á||aga sokat rom|ott, elbontása, |ecseré|ése, i||. jelentősmértékű fe|újítása

mindenképpen indokolt |enne.

A |akások szerkezetén - fa|akon,- fodémeken - repedések nem |áthatók, károsodások nincsenek

1.3.2.6.4. Gépészet:
A je|en|eg is meg|évő ĺstá|lók jelentősebb gépészeti rendszerre| nem rende|keznek, az egyes boxokban kia|akított

automatikus itató rendszer je|enleg is mrjködő képes. A kia|akított fa|on kívtj| szere|t horganyzott vízhá|ózat

hőszigetelésse| nem rende|kezik. Az eddigi üzeme|tetési tapaszta|atok a|apján hószigete|és nem szükséges, és a
falon kívÜ|i szere|ési mód sem je|ent ktj|önösebb kockázatot.

A koncepció szerint a je|en|egi szo|gá|ati |akások területén új istá||o boxok kerü|nek kia|akításra, me|yek gépészeti

igénye megegyezik a jelen|egi boxok kia|akĺtásával.

Az istá||ó terü|etén be|ül oltóvíz rendszer nem épÜ|t, az épÜ|etek tüzvéde|me az udvar tertiIetén meg|évő a|ta|aj

trizcsapokról biztosított. A tűzcsapok e|he|yezését az új kia|akításnak megfe|e|őn a tűzo|tó hatóságga| egyeztetni

kell.

1.3.2.6.5. Vil!amosság:
Mindegyik istáĺló saját e|ektromos, fa|on kívü|i, kÜ|ső, |P44-es védettségü csat|akozó táb|áva| rende|kezik,

egyfázisú duga|jja|, világításkapcso|ókka|. Ezek betáp|álása egy kozös, éptj|eten kívü|i, zárhatő, |P44-es,

|emezszekrényes a|e|osztóbó| történik. A szerelés fa|on kívü|i, védőcsőben, vagy a nélkü|. Az istá||óban ta|álhatóak

a me|egvíz boj|erek is, |evá|asztó kapcso|óva|. A világítás pormentes brjráva| e||átott fénycsöves |ámpatestekke|

biztos ított. Kézi tiĺzjeIzésadók kenj |tek fe |szere|ésre.

1,3.2.7. "Kóbli"főépü|et

1.3.2.7.1. Áfta|ános leírás:
1932.ben ifj. Pau|heim Ferenc tervei a|apján épült meg Európa második |egnagyobb fede|es |ovag|ócsarnoka,

me|ynek páho|ysoraiban 1000 nézőférte|. Az épü|etet komo|y károk éńék a második vh, során, de azt kovetően

kijavították a sérü|éseket' 1952-ben a tetőszerkezetet e|bontották, a fa|akat bedöntotték. Egyedü| a tribün épü|ete

maradt meg, me|y ma a szabadtéń versenypálya |e|átoja, földszintjén díszterem, vizesb|okk, iroda és büfé

taĺá|ható, Az eme|eten szemé|yzeti |akás és az ,,Ezüst terem'', továbbá egy érdekes ga|érián az épÜ|ettő| északra

eső parkra néző tetőterasz is e|érhető' Műem|ék, a terü|et |egértékesebb épüĺete.

Több to|dozott épü|etrész csatlakozik hozzá, i||etve az épü|ettől idegen nyí|ások ta|á|hatóak Ęta. A szakipari

szerkezetek fe|újításra, i||. cserére szoruInak.

1.3.2.7.2. Szerkezet:
A központi helyzetű főépü|et az a|ka|mazott szerkezetek, az üzeme|etetó tájékoztatása és a korábban készü|t

(1988.) tanuImányok a|apján fe|tehetően az 1930-as években épü|t' Nagyobb mértékú fe|újítására és

he|yreá||Ítására kb. 1 952-kerĹj|t sor'
Az épü|et 45,62m x 16,19 m befog|a|ó méretű, függő|eges teherhordó szerkezete tég|afa|azat, mely részben egy-,

részben kétszintes. Középső traktusa egy vasbeton szerkezetű |e|átót fog|aĺ magában. Az eredeti, fa szerkezetű

|ovarda-csamok és a je|en|egi, központi épület egy egységet a|kotott, azonos lefedésse|' 1957-ben a |ovarda

csarnok részét lebontották.

A |e|átó ezt kovetően épü|t. A nézőteret íves vasbeton keretek támasztják a|á. Ezeket a pä|ya felö|i végükön egy

vasbeton gerenda fogja össze, ame|y 8db acé| osz|opra, i||etve két végén az eredeti tég|afa|akra fekszik fe|. A
szemrevéte|ezések és rész|eges fe|tárások szerint a burko|t acé|oszĺopok egy | 200 tarti gerincéhez párhuzamos

gerincce| hegesztett zdb | 100 sze|vénybőĺ á||nak.

A |e|átót kb. 1Ocm vastag, |épcsőzetesen kia|akított vb. |emez alkotja, ame|yen a fe||e|t tervek szerint bitumenmáz

szigete|és, rabic há|óval erősített védőbeton és 1,5.2cm cementsimítás késztj|t.

A nézótér tetőszerkezete a földszinti acé| pi|ĺérekhezigazíNa, minden harmadikra, i||etve a fa|végekre áĺlított gí60

méretű acé|osz|opokon, i||' a rajtuk végig Íektetett I sze|vényen nyugszik. A tető héjalását szintén acé| szerkezetű

kb. 2 m-ként e|helyezett szintén I sze|vényű gerendákra és kis méretű sze|emenekre fektetett , acé| anyagú

hul|ám|emez fedés aIkotja.
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A hátsó, fö|dszintes traktus födéme, - korábbi fe|tárások szerint. 58 cm összvastagságú, 26.27cm vastag,
kibetonozott ,,Sabária" márkanevü idomtestekke|, sa|akfeltö|tésse|, Scm fe|betonnal és bádogozássa| készrj|t.
Ennek a traktusnak az istá||ó fe|é esö végénél egy utó|ag épü|t kisebb beépítés ta|á|ható, ame|y szükség esetén
gond né|kü| eIbontható.
A két széĺső, eme|etes épü|etrész közbenső födéme -szintén a korábbifeltárások szerint. 41cm osszvastagságú

"Horcsik'' 
födém, a tetőfödém pedig S5cm.es kiosztássa|, 7,5l22cm keresámetszeti méretrj fapa||ókbó| készü|t,

2,Scm vastag deszkázatta|, szigete|ésse|, paIafedéssel.
Az épü|et a|apozása fe|tárás és pontos eredetitervek hiányában nem ismert. A kor építési szokásainak ismertében
fe|tételezhetó, hogy a ház aĺapozását beton-vasbeton sáva|apok rendszere a|kotja. Az a|apozási sík ismeret|en.

1.3.2.7,3, Az épü|et jelenIegi állapota
A teherhordó téglafa|ak á||apota megfele|ő, ta|ajmozgásra, he|yte|en a|apozásra sü||yedésre uta|ó repedések,
sénj|ések nem ész|e|hetők. Egyes he|yeken a vako|at táskás, |everödött, ami fe|tehetően a he|yte|en, nem
megfe|e|ő víze|vezetés következménye' A vasbeton szerkezetek á||agai is megfe|e|ő, szerkezeti károsodásra uta|ó
je| |átható. Az acé| e|emek (osz|opok, gerendák, stb') szintén sérü|ésmentesek, de a |e|átó |efedés kisméretü
sze|emen gerendái teherbĺrás szempontjábó| mindenképpen fe|ü|vizsgá|andók.

1.3.2.7.4. Gépészet:
Az épü|et együttes hőenergia elĺátását a fö|dszinten e|he|yezett kazánház biztosítja' A beépített komfort kazánok
miiszaki ál|apota és szĺnvona|a nem fe|el meg a jelen|egi műszaki igényeknek. Ezért kazánház te|jes körri
fe|újítását, cseréje szükséges. A be|ső frjtési radiátoros hálózat tizemképes. azonban szabá|yozhatóság és az
üzeme|tetési kö|tségek raciona|izá|ása, va|amint az új építészeti koncepció érdekében szükséges fűtési rendszer
átaIakítása..
A szociá|is b|okkok bontása, i||. fe|újítása szükséges. Ugyanez vonatkozik az eme|eti vendég|akás gépészeti
rendszereire is.

Az eme|eten e|he|yezett apartman szá|lás gépészeti rendszereit az új épi|észeti koncepciónak megfele|ően
javaso|t, ugyan ez vonatkozik az lroda gépészeti rendszereire is. Az irodában je|en|eg a hrjtés o|da|fali split
berendezésseI történik.

1.3.2.7.5. Vil|amosság:
Saját a|e|osztóva| rendelkezik. Te|jes áramta|anítás |ehetséges egy épü|eten kívü|i tĺ|tó kapcso|óva|. Az épti|et
részét képezi a kazánház is, aho| robbanás-biztos szere|vények ta|á|hatóak' Az étteremben, konyhában dĺszes
mennyezeti |ámpatestek ta|á|hatóak. A szere|és je|lemzően mindenho| fa|on kívü|i' A hangosítás kiépítésre kerü|t,

mobi| hangosítássa|' (Az erősítő több heĺyen is csat|akoztatható a rendszerhez.) TŰlĄe|ző rendszer nincs.

1.3.2,8. Szolgálatiépületek

1.3.2.8.1. Áftalános leírás:
Szo|gá|ati |akás és gazdasági iroda: Építés ideje bizonyta|an, vé|hetően az 40-es években épü[' Építészeti|eg
je||egte|en, rossz kihaszná|tságú, közepes ál|apotú épület' A vo|t főá||atorvos ozvegye |akja a szo|gá|ati |akást,
környezetét meg|ehetősen ,,be|akta'', kerítést épített, keńet gondoz. A gazdasági iroda csak fé|ig kihaszná|t, fő|eg
iľatok táro|ására aIkaImas.

Régi be|ovag|o tanterem és kovácsműhe|y: 1932-ben épü|t a modern komplexum részeként, je|entős áta|akításon
és rész|eges bontáson esett át. A 2000-es évek e|ején kibővÜ|t egy konyháva| és ö|tozőve|. Ma a kertészeti
szerszámok rak|ára, va|amint rjres szolgá|ati |akás, me|yhez a hátsó o|da|on virágoskert tartozĺk' Építészeti|eg
je||egte|en, rossz kihaszná|tságú, kozepes á||apotú éptilet'
Munkásszá||ó és szo|gá|ati |akás: Építés ideje bizonyta|an, fe|tehetően '40-es évekbeli. Je|entős áta|akításokon
esett át, je|enleg az öt a|kalmazott |óápo|ó szál|ása. 5 szoba, 2 fürdőszoba, 3 külön wc és egy konyha ta|á|ható
benne. Az épü|et keleti btitüjében ma is |akott szo|gá|ati |akás van ("Ka|már Bandi |akása''). Nagyon rossz
ál|apotban |evő, de teljesen kihaszná|t épü|et.

A te|jes épü|et bontandi'

1.3.2.8.2. Szerkezet:
Szolgá|ati |akás, gazdasági iroda, régi be|ovag|i tanterem és kovácsmljhe|y:
A te|ek Lóvásár utcai o|dalán, a hátsó ľészen ta|álható a három részbő| á||ó ,,L" a|aprĄzú, foldszintes,
a|ápincézet|en épü|et. Az L utcávaĺ párhuzamos része egytraktusos, tég|a|ap a|aprďpi kialakítású épÜ|et, me|yben
a fejezet címben szerep|ő funkciik talá|hatók.
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Az éptj|et tég|a pi||érvázas szerkezetű' A hossďőfa|akná| 3,0 m-ként épü|tek 38/38 cm km pi||érek, kozöttük 25 cm-
es kitö|tő fa|akka|. A végfa|ak is 25 cm vastagok. A falak és pi||érek kisméretű téglábó| készü|tek' A pi||érekre

terhe|ő haránt vb. gerendákra he|yezett vb. kis tetőhéjazati e|emek a|kotják a födém szerkezetet. Az iroda fe|ett a
szerkezet áĺmennyezet takarást kapott. A hosszo|da|akon vb. párkányok készü|tek' A |efedés két irányban ĺejtő

Iapostető.

Az ,,L'' utcára merő|eges része kéttraktusos kia|akítású. A két traKus fe|tehetően e|térő időben épü|t. Az e|ső

traKusban ta|á|ható a nyerges és a kovácsmrihe|y a kiszo|gá|ó he|yiségekke|. Ez tu|ajdonképpen egy to|da|ék

épü|etrész, me|y fe|tehetően a három rész kozü| a |egkésőbben épü|t' Szerkezeti|eg harántfa|as elrendezésű. Az
egy tég|a vastag (25 cm) fa|ak kisméretű tég|ábó| készü|tek. Az udvari határo|ó fa|a 38 cm vtg., míg kü|on hátsó

fa|a nem késztj|t. A fa|ak fe|tehetően beton sáva|apon á||nak. Az épÜ|etrész lefedését a haránt fa|akra terhe|ő

acé|tartók és az ezekre fe|fekvő hu||ámpa|a fedés a|kotja. Az acé|tartik két 1''-os csőbő| és az őket összekotő
laposacé|okbó| állnak, a tartók magassága (a csövek egymástó| va|ó távo|sága) kb.' 10 cm' A tartók növekvő

magasságban történő eĺhe|yezéséve| a|akították ki a tető udvar fe|é torténő |ejtését' A födém tartószerkezete
a|u|ró| á|mennyezette| van e|takarva'
Az épÜ|etrész hátsó traktusában szo|gá|ati |akás ta|á|ható . Ez az épti|etrész szintén harántfa|as e|rendezésű' A fő

és határo|ó fa|ai nagyméretri tég|ábó| készÜ|tek, 48 cm (1 1/2 tég|a) vastagok és fe|tehetően tégla sávalapra

épültek. Az eredeti|eg fa födémes épületrészen 1964.ben készü|t födémcsere, így je|en|eg e|őregyártott vb.

gerendás, BH tá|cás fodém ta|á|ható. Körben vb' párkány késztjlt és négy o|da|ra |ejtő |apostető |efedés.

Munkásszá||ó és szolgá|ati lakás:
A Lóvásár utcára merőeges hossztengeĺyű, köze| tég|a|ap a|aprajzú, fö|dszintes, a|ápincézet|en épÜlet, me|yben a
munkásszá||o is elhe|yezésre kenj|t. Az e|őző fejezetben ismertetett épü|et fe|é összekötő fo|yosót építettek. A
folyoso tég|a sáva|apokkal és |ábazatta| épü|t. Az o|da|fa|ai és a |efedése könnyÜ faszerkezette| készü|t,

furnér|emez o|da|só, és kátránypapĺr |emez tetőborítássa|' Késöbb az át1áro me||é egy falazott kéményt építettek

és kazánházat he|yeáek e| benne.
A vizsgá|t épü|et három részben épü|t. E|őször a ba| o|da|i tég|a|ap a|apĘzú épÜ|etrész, majd ennek fo|ytatásában

az utca fe|é egy mindkét o|dal fe|é 1,7 m-re| megnöve|t épü|etréssze| bővĺtették és végü| 1981-ben az utca

vona|áig terjesztették az épÜ|etet.

Az épü|et fe|tehetően beton sáva|apra épü|t. A fe|menő hosszfőfa|ai kisméretű tég|ábo| Ía|azottak, vastagságuk
38cm (1+ 1'l2tég|a)' A fodémszerkezetet a 3,0 m-es tenge|ytávo|ságra e|he|yezett és a hosszfőfa|akra terhe|ő

monolit. vb. gerendák és a rájuk .támaszkodó vb' kis tetőhéjazati e|emek a|kotják.

A munkásszá||ó szobáiná| a födémszerkezet á|mennyezettel takart. Az éptj|et |efedését két irányban lejtő |apostető

a|kotja. Körbefutó vb. párkány készüĺt a fedés síkjában.
Az utca fe|ő| készÜ|t hozzáépĺtés tég|a fófalakka|, mono|it vb' fodémszerkezette|, |apostetőve| készü|t'

1.3.2.8.3. Az épület jelenlegi állapota
Szo|gá|ati lakás, gazdasági iroda, régi beĺovag|ó tanterem és kovácsmlihe|y:

A fa|szerkezeteken sü||yedésre, vagy egyéb szerkezeti károsodásra uta|ó e|vá|tozás nem- ész|e|hetö. A szomszéd

épÜ|etréssze| va|ó csat|akozásná| a ba|o|da|i, szé|ső harántfa|on íüggő|eges repedés |átható. Ez azt mutatja, hogy

a harántfa|at nem kototték be a már meg|évő Ía|azatba, A sarok részen a csatorna hiánya'miatt a falerősen ázik' A
fddém tetőszerkezetné| az acé|taľtók |átható végei korrodá|tak, az á|mennyezet ného| rossz, |e|azu|t áĺ|apotú.

Munkásszá||ó és szo|gá|ati |akás:

Az éprilet á||aga e|hanyago|t. A külső vako|at erösen hiányos, a fa|ak nedvesek. A vako|at hiányos szakaszokon a
habarcs kipergett a fugákbó|. A falakon több he|yen ferde repedés |átható, ez sÜ||yedésre utal. |tt vizes he|yiségek

ta|á|hatók, s így fe|téte|ezhető, hogy a csatoma meghibásodás ta|ajázást, ez pedig a fa| sül|yedését okozta. Az
ereszcsatorna is rossz, áz|at1aafa|akat. Je|entős fe|újítás vagy bontás javaso|ható.

1.3,2.8.4. Gépészet:
Az épü|etek a tervezési program szerint bontandóak, ezért a gépészet á||apotát nem vĺzsgá|tuk.

í.3.2.8.5. Vi||amosság:
Az épü|etek a tervezési program szerint bontandóak, ezért a vi||amos berendezések á||apotát nem vizsgá|tuk.
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1.3.3. Fotódokumentácio

Bejárat fe|ő|i te|ekhatár menti egyéb épületek (BE) - Bejárat es koinyezete a rerepesi ĺt telol
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Bejárat fe|ö|i te|ekhatár menti egyéb épü|etek (BE) - A gázfogadó-, a porta- és az e|ektromos fogado épÜ|etei a

kerítésen be|ül

'tąi*Ę-'Ę;-. .'^' ł
-3r.i1,l"ułs*..:_-: - NEMZET|LoVARDATERVEZES|PRoGRÁI/ 37 20,13' oKTÖBER



rníťft, !$' ,.'ibW B1 "'-

t

Egyéb gazdasági épü|etek - Raktár és zabtároló
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Egyéb gazdasági épü|etek - Fedett futoszáras kor
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Egyéb gazdasági éptl|etek - Hátsi nézet

rc,,F}ť á{&ffiť
Nagyfede|es - Eszaki, Kerepesi út fe|ő|i véghom|okzata
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Nagyfede|es - Déĺi hom|okzat
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Nagyfede|es - A nyugati o|da|ában levő középfo|yosis istá||ósor
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Kisfedeles - A Kerepesi út fe|ő|i fedett-nyitott istálbsoŕáí
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