
Ganz-ĺvlÁVRG

renÜtETI szasALYozÁsl rrRv MloosíĺÁs
Fővárosi szabálvozás terü|etet érintő rendeIkezései. feiIesztési eIképzelései

Je|enleg készü| a főváros teriiletére vonatkozó szerkezeti terv és keretszabá|yozás, jóváhagyásáig a

47/L998(x'75.) FoV. Közgyű|és rende|etében fog|a|tak a|apján alakíthatók a kerü|etek rendezésiter.
vei.

A Fővárosi e|őírások a|apján a tömb Gazdasági terület, azon be|ül M jelíí munkahelyi övezeti besoro.
|ású' A Gazdasági terü|eteken Fővárosi rendelkezések alapján, az a|ábbiak szerint szabá|yozhatók a

te|eka|akítások és a beépítési lehetőségek:

EIhelyezhető létesítményekre vonatkozó előírások:
- a területeken etsősorban gazdosógi létesĺtmények helyezhetők e|, továbbá iroda, kereskede-

lem, benzinkút, közmű|étesítmény is megengedhető.
- egyéb épületek épĺtése esetén ozok elhelyezési feltételeit (KSZD kerületi szabá|yozásban meg

kelI határozni,
- egészségtigyi, gyermekintézmény, vagy olyan |étesítmény, melynek a kornyezeti hatőrértékei

szĺgorúbbak, mint a területre vonatkozó előírós,- nem lehet elhelyezni.
- meg|évő lakás karbantaftható, de új lakóéptilet, lakđs nem építhető.

Ezen előírások a|apján, Ganz-MÁVAG telep területe elsősorban termelő ipari létesítmény elhelyezésé-
re alkalmas. A jelen|egi hasznosításnál tapasztaIható, hogy egyre kisebb mértékű a te|epen a terme|ő

t'izem' A földszinteket kereskedelmi |étesítmények működtetik, az eme|eti szinteken raktározás folyik.
A nagy be|magasságú csarnokok kihasználtsága nagyon ĺossz. Loft lakósok, szociólis létesĺtmények

elhelyezése legdlison a fővórosi előírások alopjón nem megengedhető.

Tömb és te|eka|akítás vonatkozó előírások:
- Telekméretek megá||apítani, telket osztani, épü|etet e|helyezni csak Kerri|eti Szabályozási

Terv a|apján |ehet.

A te|ep terÜ|etén az elmú|t években több szabá|yozásiterv készü|t, de tényleges te|eka|akítás, új be-

építési he|yet elfog|a|ó építkezés nem vo|t. Még a Könyves Kálmán körút kiszélesített nyomvona|a

számára sem alakítottak ki új te|ket a terület határán. A be|ső építkezéseket a meg|évő épü|etek kon-

túrján be|ü| végezték el.

lnfrastruktúra:
- Te|jes közművesítés szükséges
- Ú1, ipari !étesítményhez környezeti hatásvizsgá|at ke||

- |pari létesítményhez, ha technológiai igény|i egyedi szennyvíztisztítás ke|l.

Az Üzemi terü|et jelenleg egy te|ek, így, ha a te|ek közműhálózathoz csat|akozik (víz, gáz, vi||any, stb.)

bekotése megvan, a 40 heháros terü|et e||átottnak számít.

Gazdaságiterületeken be|ü| M jelű munkahelyi övezeti besorolású tertj|etekre vonatkozóak szerint
kell a kerületi szabályozást kia|akítani'

. védőtávolságot nem igénylő, nem zavaró hatású gazdasági tevékenység számára kia|akított

övezet, aho| kereskedelem, el|átás, kutatás.fej|esztés |étesítményei, va|amint üzemanyagtö|-

tő he|yezhető e|.
. Megfele|ő tömegköz|ekedési kapcsolat esetén, nagyobb kereskede|mi |étesítmény, önálló

irodaház, szál|ás je||egű |étesítmény is építhető.
- SzabadonólIó, vagy zórsorú beépítés mód aIkaImazható,
- Építmény magasság legfeljebb 27 méťer |ehet,
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1 hektár felett a te|ekhatáron, kivéve az e|őkertben,- 10 méteres szé|ességben zö|dfe|ü|etet

keIl kialakítani,
meglévő iparterületeken engedményes övezetek alakÍthatók ki, ha az FSZKT |ehetővé teszi, s

a meg|évő beépítettség 45%-ná| több. - ez o jelen tćjmb esetében is fenn őll.

Kerü|eti Szabálvozás területet érintő rendeIkezései, fei|esztési e|képzelései

Je|enleg a területre az egységes Józsefuárosi Kerületi Szabályozásba (lorÉsz) illesztett, a terr'iletre

20O5-ben kido|gozott és később módosított szabá|yozási terv van érvényben' A terü|eten be|ü| két

ütemben több közterü|eti út kia|akítását szabá|yozták. A te|ekalakítás, építés szabá|yait és a környe-

zeti paramétereket a lórÉsz 30.$- ban |eírtak, az M-V!llje|ű területfe|haszná|ási egységre vonatko-

zóak határozzák meg. Az á|ta|ános e|őírásokon be|ü| az M-Vl||-2 je|ű övezet speciátis e|őírásai vonat-

koznak a területre.

M-V| |l övezetben eIhe|yezhető |étesítményekre vonatkozó e|őírások:
- a terti|eteken elhe|yezhető építmények köre a fővárosi e|őírásokhoz képes pontosabban ke-

rü|t meghatározásra. A terü|eten védőtávolságot nem igényIő gazdasági létesítmények elhe-

lyezésére van lehetőség, továbbá kis és nagy kereskedelmi létesítmények, szál|ás, autómosó,

i roda, be nzi n kút, vendéglátás, közmű|étesítmény építése engedhető meg.

- kiegészítő funkciók |ehetnek sport, szá||ás, ku|turá|is, szórakoztató létesítmény.

. új |akóépÜ|et, védőtávo|ságot igénylő létesítmény, lakóterülettől 150 méteren belü| kamion-

parko|ó nem építhető. A |akásépítést nem ti|tja, így,,|oft,, |akások elhe|yezhetők a terü|eten.
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Kivo n at, Józsefu á ros i Kerü |eti Sza bá lyozás i tervbő| (07,IL sze |vé ny)

JóKÉsZ, 3o.s (3) és az (5) a terÜ|etre vonatkozó speciá|ĺs e|őírások:

1|ł;ĺi;łł.
,:.:í.j!;-i.i)

ił:j.,,{ś

' Módosította a I2l2008'(Iil.18.) sz. önk. rendelet
2 Megál|apítottaaz5Ol2Oĺ|. (IX.19.) önk. rendelet 20.$ (1) bekezdése, hatályba lép 2011.l0.19-én
3 Módosította a 12l20O8.(I|.18.) sz. önk' rendelet
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(5)o Az építési övezetek terü|etén a telkekre és az építményekre vonatkozó je||emzőket a 9. számÚ

táb|ázat feIhaszná |ásávaI kelI meghatározni.

a Könyves Kólmón kijrút mentén
intézményi ótalakutós esetében 

5

intézményi óta!okulós esetében (4) bekezdés szerint6

csak új épület elhelyezése esetén kiitelező
telekolakĺtós esetén, ótmenetileg (3) e)
(3) e) pont olapján
kivéve ü ze ma nyogtöltő óllo mós

A területre vonatkozó KSZT készítésekor is problémát je|entett a telepre bekö|tĺiző kiskereskede|em.

A JoKÉsZ-ben a kerü|et ennek kiépÍtését fe|téte|ekhez kötötten szabályozta. További engedményt
je|ent a beépítettségre és az engedményes zöldterü|eti fedettségre valamint szintterÜ|eti mutatóra

vonatkozó e|őírások. A |akások építését nem tiltja határozottan, csak új lakóház építését nem enBe-

détyezi. Részletesen kerültek szabá|yozásra a te|eka|akításra és a belső építkezésekre vonatkozó elvá-

rások.

Területrészletes bemutatása

Jelen]eei terü|ethaszná|at (V1 vizsgá|at}

A vizsgá|t tömb épü|eteinek és tereinek haszná|ata az elmú|t évtizedekben fo|yamatosan vá|tozik, a

tu|ajdonosok függvényében módosu|'

lpari tevékenvséą folyik azokban az épületekben, aho| a csarnok tu|ajdonosa

a privatizációná| kia|aku|t tulajdonosi körhöz ktizel á|l, vagy je|en|eg is e|adha-

tó terméket |ehet az üzemben előá||ítani, il|etve o|yan techno|ógia Van az

épü|etbe beépítve, me|yet más he|yen nehéz lenne üzemeltetni (teszt me-

dence) Az ipari terme|és a főváros központi zónáihoz köze|i területen sem

városrendezési, sem környezetvéde|mi szempontbó| táv|atban nem támogat-

ható. A je|enlegi, álta|ában acé|ipari tevékenység fo|ytatását nehezíti a Jó.

Megállapította az 50l20LI. (IX.19.) önk' rendelet 20. $ (3) bekezdése' hatályba lép 201 1.10.19-én
5 Módosította a L2/2O08,(I\.18.) sz. önk. rendelet
6 Módosította a |2l2OO8.IIl.18.) sz. önk. rendelet
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9. sz. táblázat

a telek megengedett az épü|et megengedett

M beépĹtési
mód

legkisebb kiaIakítható legnagyobb legkisebb legkisebb
legna-
svobb

terÜ|ete szélessége
beépítési
mértéke

szintterü|eti
mutatója

terepszint
alatti be-
építési

mértéke

zciIdfe|ü|eti
mértéke

építménymagassága

m' m % m'lm' % % m

M-Vlil-2 Z 2.000
50

6otu

65
gotsl

got6l

2,40
3,OOt2l

80
25
2oÍ2l

g,gtz1 20,0

1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-on|ĺne.hu



Ganz-MÁVAG

xrRÜLETl szasÁLYozÁsl ľpRv MóoosíľÁs
zsefvárosi pá|yaudvar vasútiforga|mának megszűnése és a tömbtin beĺÜl a megnövekedett kínai ke-

reskedelmiforgalom.

Kis- és nagvkereskede|em a tömbön be|til egyre nagyobb terü|etet vesz

igénybe. Ezek közcitt a |egnagyobb terü|eten kĺnai nagykereskedelem

folyik. Tobb nagyméretű csarnokot kisebb a|apterĹi|etű, kétszintes üz|e-

tekke| építették be. Az utcára néző homlokzatokon már több he|yen por-

tá|okat, parkolókat, előtetőket, rek|ámfe|ü|eteket a|akítottak ki. A mú|t

évben a Kőbányai úton a kis kereskedelmi ,,kinai piac,,bezárása után a

te|epre he|yeződött át ez a tevékenység is' Az addig nem hasznosított

épü|etek egy részében, a kü|ső tére|határo|ó szerkezeten be|Ü| (építési

he|yen be|ü|, építési engedé|y né|kti|) új Üz|etsorokat építettek fe|. Az

építkezések tovább folynak, a be|ső átalaku|ás fo|yamatos, a kis kereske-

de|mi terü|etek száma nő. A me|léke|t vizsgá|aton je|ö|tük az iisszefüg-
gőnek teki nthető kínai kereskedel mi negyedet.

A terÜ|eten a legnagyobb magyar kereskedő cég a Bárdy autóalkatrész

kereskedő te|ep, mely a 236-os számú épÜ|etben műkodik. A terü|etet

e|sősorban az orczy tér felő| lehet megköze|íteni.

A terü|eten be|ü| több kü|fö|di tu|ajdonos is fo|ytat üz|eti tevékenységet.

Arab, török tu|ajdonú épületek e|sősorban a Golgota tér me||ett ta|á|ha-

tók. A te|epen be|tiI több he|yen vietnámi és egyéb kereskedők árusítanak.

A munkának nem cé|ja, hogy vizsgálja, hogy a terü|eten |egá|is vagy i||egá|ĺs tevékenységeket folytat-

nak-e, de fe|téte|ezhetően a terület rendezet|ensége, |átszó|ag átláthatat|an viszonyai több fajta te.

vékenységet, kereskede|mi formát e|fednek. A telep forga|ma alapján feltéteĺezhető, hogy az ide

érkező áruk nem csak Magyarország összes kínai kereskedőjét és hazai Ĺiz|eteket |átják el áruval, de

vo|t ke|et európai országok nagykereskedői is itt vásárolnak.

lrodókat, irodahózokot számos szolgáltató, gyártó és kereskedő cég is

tart fenn. A Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca me|lett á|| a

Módusz kft. 12 szintes irodaháza, melynek a telkét a Ganz teleptől már

levá|asztották. A te|epen belül a régiVi||ám utca me|lett talá|ható a Ganz-

Ho|ding és a Ganz- Szo|gáltató iroda épü|etei. A Bárdy autóalkatrész
üzem és a mel|ette lévő kereskedők, gyártók is üzeme|tetnek irodákat a

vo|t Dé|i út mentén, a Go|gota tér me||ett'

Eqvéb intézménvi területeket ta|álunk még a környező közterek mentén. A Kőbányai út sarkán szá||o-

da üzeme|, me|lette benzinkutat, üzleteket a|akítottak ki' A Go|gota utca me||etti|étesítmények közti|

több épü|etrésznek megnyitották a fö|dszintjét, üzleteket a|akítottak ki a tér fe|é' A B|áthy otto utcá-

ban az önkormányzat óVodát tart fenn. A Vajda Péter utcában több kisebb kereskedő do|gozik. A

Könyves Ká|mán körút me||ett a Ganz te|ep tekén gyors étterem és benzinkút is üzemel. A Kőbányai

út mellett a kinai áruházak közĺitt több vendég|átóhe|y is megta|á|ható.

A te|epen be|tiI a vásár|ók és az ott do|gozók el|átását biztosító szolaáltotósok és vendéąlátóhelvek

egész sora épÜ|t ki. A terÜ|et nagy részét átfogó őrző-védő szo|gá|tat figyeli, fe|tehetően nem csak
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to|vajokat, de a hatóságokat is. ASzabadság utcában oTP nyí|t. Lakás éttermek, bicik|is futárszo|gá|at,

parko|ó rendszer me||ett, mosoda, áruátcímkéző, márkajelzés készítő, CD kölcsönző, hivatalos papír-

készítő és egyéb szolgáltatások is megta|á|hatók.

Eqvéb funkciók is megjelentek a területen, melyek á|talában nem a foldszinti tereket fog|a|ják el, in-

kább az eme|eteket. Egy- egy virágos ablak, e|libbenő függöny enged következtetni arra, hogy az épü-

|et eme|eti szintjét lakdsként haszná|ják.

Az egyéb funkciók között meg kel| em|íteni a raktározást is' Ka|ku|ációnk szerint a raktár terek, gĺin-

gyölegtáro|ók nagyobb terü|etet (vagy légköbmétert ) fog|a|nak e|, mint az árusító helyek. Ezek egy

része áruraktár, más része csomago|óanyag táro|ó. A telep tűzveszélyességét ezek a terek nagyban

fokozzák. A terü|ethaszná|atot bemutató tervlapon az árusítás mellett másodlagos funkcióként meg-

je|enő raktórozósi tevékenvséaet kü|ön nem je|ti|tük.

Beépítés vizseálat (V2)

A tömb épületá||ománya 30 év a|att a|apjában véve nem változott meg.

A zavaros tu|ajdonviszonyok és a tú|építettség miatt a terü|eten új, jelen-

tősebb épületet nem építettek fel. Azonban a meg|évő épü|etá||omány

arcu|ata, funkciója és á||aga jelentősen áta|aku|t az eImú|t évtizedekben'

A beépítés négy hasonló karakterű, de kia|aku|ása és beépítési mutatói

a|apján eltérő terü|etre osztható.

1. A vo|t MÁVAG gyár terü|ete, a Kőbányai rit és a Go|gota tér közötti tömb, az orczy út és a B|áthy

ottó utca közötti, régebben kiépÍtett ipari terÜ|et

2. A vo|t Ganz vagongyár, a Bláthy ottó és Vil|ám utca vona|án kia|akuló tömb, a Kőbányai út és

,,to|ópad,, közott
3' A Könyves Ká|mán körút és a Vi||ám utca közötti beépítés a Módusz irodaházig

4. A Vajda Péter utca me|lettiterületek a Módusz irodaház me||ett

1. voft MÁVAG gyár területe: A Kőbányai út és a Gotgota tér közötti tömb, az orczy út és a B|á.

thy ottó utca közötti, régebben kiépített ipariterü|et

A terÜlet mai beépítésén is megfigye|hető a

majdnem 150 éves gyárte|ep hajdani fe|épĹ

tése. A telepet körbe veszi egy ,,kerítés,, je|-

|egűen felépített, 2-3 szintes iroda és rak-

tárépü|et sáv. A határoló épü|etsor megfe|e-

lő városias arcu|atot adott a gyárte|epnek és

az üzemcsarnokok mel|ett folyó machináci-

ós tereket izo|á|ta. Az eredeti határo|ó épü.
|etek egy része mára már átépü|t.

A terü|etrészen belÍ.i| észak-dé|i tájo|ásri csarnokok he|yezkednek e|, a Kőbányai útra merő|eges utat
iparvágányok mentén. A csarnokok építmény magassága 10-20 méter kozött van. Az iparterü|et |eg-

régebbi épü|eteinek nagy része itt ta|á|ható. Ezek közü| a mozdonyszerelő csarnokot, a 236-os épü|e-

tet eme|nénk ki, aho| a fe|táró középső átjáró jó arányú csarnoktereket fog össze, ame|yek aIka|ma-
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sak |ennének nagyteres árusítóhelyek, piacok kia|akítására. A terüĺet |egmagasabb épülete a Kőbá-

nyai út me||ett ál|ó, szocreá| stí|usú transzformátor ház.

A Bláthy ottó utca (vo|t Szapary utca) a kínai kereskedelmi terü|et egyik fő

utcája, látványosan kialakított portálok, üzletek sora szegé|yezi egészen a

to|ópad me||ett kiépült üzletsorig. A |átszó|agos fe|újítás során az épü|etek

körítő fa|ait, a régi szerkezeteket - az építési kor|átozások miatt - megtartot-

ták, azokra támaszkodva hozták ki a he|yzetbő| a legtĺibbet, s a|akították ki a

piac arculatát.

A terü|etrész beépítésének vizsgá|ata a|apján az orczy tér me||etti, síĺrű beépítésű terü|etek te|jes

szaná|ása javasoIható. A régi, értékes épü|etek (221',f24,233,236) hasznosításában kellene gondo|-

kozni, a területen kereskedeImi negyedet, ,,turisztikai látványosság je||egű,, kínai negyedet kia|akítani'

A ktizterü|et határán végĺgmenő zárt, kevésbé értékes épü|etekből á||ó térfal lebontásával a terü|et

jobban integrá|ható |enne a városi szövetbe.

2. A vo|t Ganz vagongyár, a Bláthy ottó és Vi||ám utca vona|án kia|aku|ó tömb, a Kőbányai út és

,,tolópad,, között

A terü|etrész az e|ső Ganz telep területe, itt közel 150 éve van műk<idő acéliparitevékenység, acé|-

gyártás, megmunká|ás, a Ganz turbinák gyártása, vagonszere|vények készítése. Ezen a te|eprészen

még ma is több csarnokban van iparitevékenység (22,I75,28).

A terület belső úthá|ózatában az északi-déli tengelyek me||ett a kelet-nyugati köz|ekedési sávok is

szerepet kapnak, mive| ebben az tizemrészben az iparvágányokra merő|eges mozgatás is vasúti vágá-

nyon történt. így juttatták e| a gyártmányokat a külĺinbĺiző gyártó üzemekbe'

A tömb építészeti|eg |egértékesebb épü|ete a turbinaszerelő üzem, me|ynek első csarnokait 1880-ban

építették, majd 1905-ben bővítették, Zielinski Szi|árd tervei szerint.

A 19 épü|et, az ,,lĺj,, motorgyár az 1970-es évek ipari építészetének szép pél-

dája, a megtört vonalú Kőbányai úton impozáns térfa|at ad. A 25 méterné|

magasabb épü|et fĺi|dszintje je|enleg ,,úz|ethál,,, a ktizönség forga|om e|őtt

e|zárt fe|ső tereken raktározás, s ki tudja még, mi van. A területrész szé|én á||

a te|ep egyik régi háza, az ún. ,,fogolyház,,, me|y a uÁV telephez hason|óan

jelö|i ki a régi gyár határait. Érdemes még a 30-as je|ű, később épített csarnok építészeti értékelre

fe|hívni a figye|met.

A Kőbányai út mel|etti házakban, csarnokokban kínai nagy- és kis kereskedeImi tevékenység van köze|

20 éve' Az épületek arculata, a sok reklám felülettő|, felirattól te|jesen e|torzu|t, a csarnok épü|etek a

mai használatra csak kor|átozottan aIka|masak.

A terü|etrész déli o|da|án, a to|ópad me||etti csarnokok nagy része haszná|aton kívü| van, amortizáció-
juk megkezdődĺitt.

A volt Ganz te|epen jelenti a |egnagyobb problémát az ipari és a kereskede|emi funkciók keveredése.

Érdemes lenne, a kü|önboző haszná|atrj területeket jobban szétválasztani, a terü|eten be|ü|i telek és

forga|omrendezést megkezdeni. Szükséges |enne a haszná|aton kívü|iépü|eteket, közművezetékeket,

darupályákat |ebontani, a ta|aj és egyéb környezetszennyezéseket fetmérni. Táv|atban a terü|et na-

gyobb átépítésére |esz szükség, mive! itt van a |egtöbb elavu]t mííszaki szerkezet, é|etveszé|yes, hasz-

ná|aton kívüliépü|et.
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3. A Könyves Ká|mán korút és a Vil|ám utca közötti beépÍtés a Módusz iro|daházig

A terÍ.i|etsáv beépítése reprezentá|ja |egjobban a Ganz tömb
Vegyes építészeti arcu|atát és funkcióit. A Kőbányai út me|lett, a

IegforgaImasabb csomóponti rószcn intcnzívcn hasznosított

kínai áruházak műkĺidnek a telep 1960-70-es években épü|t épü-

leteiben. M e||ettÜk átértéke|ődött mach inációs tereket ta|á|unk,

melyeken ma eme|etes konténer házak, átrakodó, átcímkéző
- terek vannak. A 170-es számú épületben, a régi mozdonyszere|ő

műhe|yben ma is ipari tevékenység fo|yik. Je|enleg itt speciá|is acé|szerelvényeket készítenek. A
].01-es je|ű épü|et üresen á||. A Vajda Péter út sarkán á||ő, a 60-as években épített ].2 eme|etes

(pm: 36 m) irodaház zárja a beépítést.

A 72-75 méter magas csarnok épü|etek e|őtt földszintes épületsor talá|ható, me|yben benzinkutat és

McDona|d,s gyorséttermet építettek fel a Könyves Ká|mán út forga|mi sávjainak bővítésével egy idő-

ben.

A vizsgá|t teleksáv je|en|egi beépítése a Könyves Ká|mán Úton városképi szempontból nem megfe|e|ő.

A csarnokok kcizött megfele|ő szé|ességű közök lehetőséget adnak a terület fe|osztására, a köz-és

magán területek rendezésre, a terü|et te|jes távlati átépítésére.

4. A Vajda Péter utca me||ettiterületek a Módusz irodaház me||ett

A Vajda Péter utca me||ett ál|ó, 1-3 szintes

zártsorú je|legű beépítésben van a Ganz Ho|-

ding adminisztrációs központjának bejárata. Az

utca vonaI mĺigött Vegyesen, iroda és szo|gá|ta-

tó funkciójú épü|etek mel|ett több üresen ál|ó

gazdasági épü|et is van. A B|áthy otto utcáró|

nyí|ik az önkormányzat tu|ajdonában lévő, vo]t

Ganzos óvoda háromszintes régi épülete is. A
terü|et beépítési struktúráján látszik, hogy a

gyárte|ep mindenkori működésében ez a terü-
let inkább a kiszolgá|ó, szociá|is, egyéb gazda-

sági (szerelők, tmk stb.) funkciókat látta el. A
terti|etsávban sem nehézipari, sem nagy ke-

tevékenység nem jellemző'

területrészen á|ló épü|etek közül tĺibb fetújĹ
rendezett, s megfele|óen kihaszná|t épü|et

. S ezek kozött ta|á|unk számos üres, il|ewe
hasznosított házat is. Üresen áll a 101-es

n és a 150-es szerelőcsarnok rész|ege-

nem működik már évtizedek óta a vo|t

,,őra gyáť, (82-es épület)

Az épü|etek át|agos építmény magassága L2-1.5 m, ezek kcizÜ| kiemelkedik a je|en|egi Ho|ding iroda-

ház 7 eme|etes tömbje' Az utcák me||ett |ekerített te|ekrészeknek kü|<inbĺjző tulajdonban vannak, s

ezek átépü|ésére tu|ajdon rendezés után lenne esé|y. De megjegyzendő, hogy nem gazdasági terÜ|eti

besoro|ás |enne itt a célszerű. A be|ső terü|etek tu|ajdonrendezésén, átépü|ésén nem segíteni a tomb
belső fe|tárása. Ezek kozül az épÜletek közü| többet bontaní ke||ene és utána kia|akítani a köz|ekedési

zónákat, majd a rendezett te|keket ke||ene,- a környezetnek megfe|elően,- beépíteni.

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-on|ĺne.hu

26



Ganz-MÁVAG

xenÜtETl szneÁtYozÁsl reRv MloosíľÁs

Beépítettsée vizsgálat (V3)

A tervezési tömb beépíteťtsége nagyon magas, 66,3 %o-os' További kĺizlekedési fo|yosók kia|akítása

mellett a terü|et beépítési intenzitása tovább fog nőni. így |egá|is beépítés engedé|yezésének feltéte-

|e a beépítettség csokkentése. Ha a koz|ekedési sávokra a je|en|egi terü|et 20% át számítjuk, akkor a

mai 66%-os beépítettség minimum 82o/o-os lesz, ané|kÜl, hogy új épü|et épü|ne. llyen heIyzetben az

építés fe|téte|e az épü|etek egy részének |ebontása |ehet.

Tu Ia idonviszonvok vizseálat

A gyánelep a rendszervá|tás idején á||ami tu|ajdonbó| privatizá|ásra került. Az e|ső kisebb gyárĺize-

mek a te|jes ál|ami tu|ajdonbó|, már a kommunista rezsim idején kezdtek kü|önvá|ni, mint GMK

üzemegységek a gyár piacainak beszűkü|ése és átalaku|ása miatt, új utakat keresve önál|ósu|tak.

Majd a terület je|entős része a GANZ HOLD|NG ZRT. (Rt') tulajdonába

kerü|t. A vegyes tulajdonú cég fo|yamatosan áta|aku|t, több épti|etet,

épü|et- és te|ekrészt értékesített a te|epen belü|. Mára a Ho|ding ho|d-

udvarába tartozó cégek sora jött |étre. A cég máig nem rendezte tu|aj.

donjogi he|yzetét a TJM vagyonkezelő Rt-ve|. (a tulajdon vizsgálaton a

Ganz nevet viselő cégek tu|ajdonait je|ző színnel ábrázo|tuk a régebbi

vizsgá|atokon TJM Vagyonkeze|ő tu|ajdonaként nyi|vántartott te|ekré-

szeket, az orczy tér és a Könyves Ká|mán körút mel|ett). A vizsgá|atiterv|apon feltüntettÜk, hogy ezek

tu I a j d o n j oga fe |te h etőe n 2oL4-2o75 kĺizött vá |tozott.

A Ganz |ngat|anhasznosító és Vagyonkeze|ő Kft. és a GANZ cÉpevÁn HoLD|NG Zrt. a te|ep és az épü-

|etek több mint 20 %.ának tu|ajdonosa. A be|ső közműrendszereket a Ganz Szolgáltató RT. és Kft.

birtoko|ja és üzeme|teti, a GANZ Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. a telepen be|ü| egyike

azoknak, akik az eredeti funkciót megtartották, acé| és gépgyártássaI foglaIkoznak.

A Ganz MÁVAG tu|ajdonának fo|yamatos értékestése során több terü|et, épü|et került hazai magán-

és kü|földi érdekettségű cég birtokába. Két nagyobb, kínai érdeke|tségű (tulajdonú) cég, a Grandiozus

ĺÉR lngat|anfejlesztési és Kereskede|mi Kft., valamint az Arany Centrum Ingat|anhasznosítási és Szo|-

gá|tató Kft. az ingattan 11%-át birtokolja' ők,több más mellett,- nagyobb iparicsarnokok(224,221-)
bérbeadásával fogtatkoznak, kereskede|met fo|ytatnak. A nagy a|apterü|etű csarnokokon belü| eddig

nagykereskedelmi forgalmat bonyolító üzleteknek adták bérbe a kia|akított Ĺizletsorokat, a 224-es

jelű csarnokban parko|ót üzeme|tettek.

Két nagyobb ipari, termelő üzem működik a te|epen. A |emezfenékgyár (231, 228-229-es je|ű épület

és környékük, tu|ajdonos: Kovács lngatlanhasznosító Kft)és a22-es csarnokban a már említett Ganz

gépgyártó. A terület orczy út fe|ö|i részén a 236-os csarnokban és kornyékén a Bárdi |stván tulajdo-

nában lévő Bárdi Autóalkatrész Forgatmazó üzemel' A jelentős teher és szemé|yforgaImat vonzó rak-

tárt és a korszerűen kia|akított énékesítő bázist, valamint annak parko|óit részben azorczy út, rész-

ben a Kőbányai út fe|ő| |ehet megköze|íteni.

Az ingat|an tu|ajdonlapjára 135 tu|ajdonos van bejegyezve, több szé|jegyzet mellett. Az e|ső 10 |egna-

gyobb tu|ajdonos a te|ep 50%-nak tu|ajdonrészét birtoko|ja. Ezek közott van, a Fővárosi onkormány-

zatnak 5,25%-ostu|ajdon része is, mely a Könyves Ká|mán körút szabá|yozott és átépített sávja.

A kisebb tulajdonosoknak |egfe|jebb 2-3%-ban van tu|ajdon része az ingat|anon. Ezek közü| ki keIl

eme|nünk a V|||. kerü|eti onkormányzatot (1,57%), amely az osztatlan kĺizös területen belü| a Go|gota

utca tulajdonosa. A kisebb tu|ajdonhányaddaI rende|kezők között van az oMW Hungária Kft. (o,78%|,

a McDona|d,s Magyarország Étterem Hálózat Kft. (o,53%), a Lukoi| Downsrteam Magy. Kft.(o,27%|.
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Több, kisebb Ganz cégcsoporthoz tartozó Kft. (ipari szo|gá|tató, kozműszolgá|tató, egyéb), számos

kü|fö|di érdeke|tségű kereskedő és ingat|anhasznosító- forgalmazó cég (torök, arab, vietnami, stb).

Áttekintve az eddigi tu|ajdon és hasznosítási vizsgálatokat megfigye|hető, hogy az ipariterme|és |e-

épüléséveI az ingatlan részek bérbeadása (hasznosítása és vagyonkeze|és) lett a tu|ajdonosok fő be-

véte|i forrása a terü|eten. ltt iogi, kcizrendi, biztonsági szempontok az anyagi érdekeket nem írják

felĹi|. A csarnokokban, közösen használt terü|eteken elsősorban kínai nagykereskedés számára adnak

bérbe terĹi|eteket, me|yet egyes esetekben értékesítettek is. A nagykereskedelem me||ett az ott do|-

gozók el|átásának te|jes szolgá|tató há|ózata megje|ent

Az e|ső, nagyobb kínai kereskedőházakat a Kőbányai út me|lett a|akították ki, a fö|dszintes üzletsorok

felett rakterekke|, több helyen a funkcióhoz átalakított csarnokokban |évő emeleti szinten fe|ha|mo-

zott, tűzveszélyes göngyö|eg táro|óval. Később több be|ső csarnok is hason|óan üzlet utcákkal épült

be, s bérbe adható |ett. Az e|mú|t években a régi, gyári, belső kĺiz|ekedő sávok mentén utcai portá|o-

kat a|akítottak ki, a Kőbányai rit tú|olda|án az idén fe|számo|t kínai kiskereskedői piac árusainak új

csarnokokat nyitottak meg, köz|ekedési területeken pavilon-sorokat építettek fe|. 2014 márciusátó|

2014 szeptemberéig az Arany Centrum Kft.(221.) Grandiozus Kft. (224| tulajdonában lévő csarnokok-

ban és környékükön nyitottak kis kereskede|mi üz|eteket, ezek működési engedélye fo|yamatban van.

Je|en|eg a 23.-as jelű csarnokban vannak építési munkák.

Az ingat|an nyilvántartásban szerepe|tetett tu|ajdoni hányadok pontos he|yét, megnevezését belső

szerződések szabályozzák, me|yek csak részben publikusak. A tulajdoni vizsgá|aton mutatjuk be a

nagyobb tuIajdonok terÜ|eti eIhe|yezkedését.

Építészeti|eg értékes épületek
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l Ganz Gépgyár 236-osje|ű épülete/

.Gr.__)@ @ € Az orczy úttól a második, körülbe|ü| 40 000m.-es a|apte-

rü|etű terü leten eIhe|yezkedő hata Imas épĹi Ietegyüttes.

Megköze|ítése az orczy út i|letve a Kőbányai út fe|ő|.

A MÁVAG joge|ődje, a Magyar-Be|ga Gép- és Hajóépítő

társaság 1868 körÜ| kezdte az épü|et északi részét építe-
ni. Később a ĺrĺÁvRe foýtatta az építést. Je|enleg a Bárdi

autóalkatrész cég működik a házban és környékén.

Az épĹi|et észak-déli tengelyű. Erre merőlegesen 19 ha-

jóbó|á||. A hajókat nyugaton és ke|eten különböző he|yi-

ségek zárnak |e. Az épü|et észak-dé|i középtenge|yében

kamionok számára is átjárható széles út vezet végig. A
hajók ezen útró| ágaznak |e. A 19 hajó váltakozó fesztá.
vo|ságú, egy vagy kétszintes. Tehát földszintes, daruzott,
sátortetős, hernyó fe|ü|vi|ágítós és keskenyebb kétszin-

tes, a fö|dszintjükön daruzott hajók sora. A tengely köze-

lében |évő részen régiteherfelvonó ktiré épített három-

karú |épcső vezet az eme|etre, aho| o|dalfolyosóról nyí|ó,

a 18. hajó fĺi|titt megvi|ágított irodák, a végében előadó-

terem van. A hajók tömbjéhez kü|önböző to|da|ékok épü|tek, raktárak, műhe|yek, szociális épületet
és a fűtőház. Az épü|et építészettörténeti érték. A 19 hajó jó| karbantartott, á|laga jó, a csat|akozó

épü|etszárnyak azok, ame|yek kevésbé jó á||apotúak.

--a\\_.\.\

22-es je|ű épü|et
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A Ganz Gyár északi részének a közepén, és a Kőbányai

útta| párhuzamos e|ső ipartelepi úttó| dé|re ta|á|ható.

Megköze|ínető a Kőbányaiút 31-es kapu felő|.

Az épülettomb 5 épületrészbő| á||. Az összes beépített

a|apterri|et 12 ooo m'. A nyugati e|ső épület egyszintes

a többi háromszintes.

1. Nyugati csarnok

Két keskeny kéteme|etes betonhajóbó| á||. Köze| négy-

zetes pĺ|lérhá|ós' Kétszer 9 mezős. A csarnok kétszintes

és a nyugati hosszfal mentén két irányból egyenes ĺépcsőkarok vezetnek a második szintre, párkány-

magassága: 23,4 m' Szerkezete: vasbeton pil|érvázas, a vízszintes tartószerkezet feszítőműves vasbe-

ton rácsos tartókból áll. Tetőszerkezetén középen hernyó je||egű felü|vi|ágító ta|álható.

2. Középsőcsarnok

A nyugati csarnoknak a keleti o|da|ához csat|akozik. Két majdnem kétszer olyan szé|es hajóból á||'

Ugyanúgy vasbeton szerkezetű, kétszer 9 mezős. A csarnok daruzott, fe|ü|világítós. Párkánymagassá.

ga:17,4 m.

A két e|ső csarnoképü|et 1905-ben épÜ|t. Zie|inski Szi|árd tervezte. Ez vo|t azország e|ső vasbeton

épü|ete. Ezt a két épütetet együtt nevezték,,Nagybeton,,- épü|etnek. Érdekessége az épü|eteknek,

hogy hom|okzata vasbeton, vékony he|yszínen szere|t szerkezetű, az ab|akmerevítők szintén vasbe-

tonszerkezetek. 30-as években erősíttették meg e|őször a szerkezetet és hozzáépítettek még 3 szár-

nyat.
3. Nyugatito|daléképü|et

Az e|ső vasbeton csarnok mellett, a |épcsők tenge|yszé|ességében, a lépcsőt a|á betoldott fö|dszintes

toIda|éképület.
4, Nyugati trafóház

Ez az épületrészt szintén az e|ső csarnokhoz toldották hozzá az északi részen. Ez vo|t a trafóház.

5. Acé|hajó a ke|etio|da|on
Ke|etrő| csat|akoztatták a kČizépső épü|ethez. Ez is kéthajós. A Hajószélesség nagyobb, mint a kĺizépső

épület hajószélessége. 9 mezős szintén, mint az e|őző kettő. Viszont ez már nem vasbeton szerkezet-

tel kia]akított, hanem acé|szerkezetű' A pi|lértengelyek teljes mértékben igazodnak a mellette |évő

vasbeton pi||érkiosztáshoz. Szerkezete: összerácsozott övű acé|pillérekke|, darupá|yákka|, hernyó-

felülvi|ágítós acélrácsozattal.
Építészett<irténetije|enősége nagy, mive| ez vo|t az e|ső vasbeton csarnok Magyarországon.
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A Ganz Gépgyár 224-esjelű épü|ete

Az épü|etegyüttes több részben épti|t és a|aku|t. Az ezredéves kiállításra épi.ilt eredetileg az 15 000

m2-es épü|et. 1898-ban a Gépcsarnokot szétszere|ték, fö|dszinti részét Diósgyőrben, ga|éria fe|etti

részét pedig a ĺvlÁvRe területén állították fel, ez |ett a Millenniumi csarnok.

Ez szegecse|t acélpil|éres, íves rácsos tartós, bazi|iká|isan kiemelt hernyó fe|Ü|vi|ágítós főhajós és két

olda|án szimmetrikusan eIhelyezkedő konzoIos tetőszerkezetíí me||ékhajós épület vo|t.

1907-ben a főhajóban darupá|yát építettek. 1927-ben már egy szabadba is kivezetett futódaru üze-

me|t. Az oldalhajókban is kiépítették a darupá|yákat. Ezek darupályáinak pi|léreiveItámasztották alá a

korábban konzolos tetőszerkezetet.

7978-8L között a ke|eti olda|hajót e|bontották és egy jóva| nagyobb, a hajó fö|é magasodó eyártó-
csarnokot építettek. A mostani négy hajóhoz egyéb épü|etrészek is csatlakoznak. Az északnyugati

sarkon 1952-ben épü|t 3-4 szintes ,,c,, je|ű szociá|is épÜlet , a déli végen az 1980-ban épü|t 3 eme|etes

,,X' je|ű irodal szárny , és az 1984-ben épült ,,B,, jelű 4 szintes fejépü|et. Je|enleg kereskede|mi és par-

ko|ó terü|etként haszná|ják, az idén nyáron egy 3 szintes épü|etet is e|he|yeztek a mi||enniumi csar-

nokban. A mi|lenniumi épü|et jó ál|apotú, bemutatása építészett<irténeti|eg fontos. Hom|okzata

egyedü| rosszabb á|lapotú. De eredeti á||apotába is vissza lehetne állítani.

Pro Arch. Építész stúdió
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-onIine.hu

31



Ganz-MAVAG

KERÜtETl szABÁtYozÁsl ľERV MToosíĺÁs

A Ganz Gépgyár 227-es je|ű épülete

Y fl l''l A voh MÁVAG terÜ|et ke|eti szé|én, hátsó o|da|áva| a

- u,! lF B|áthy ottó i||etve a Szapáry utca nyugati szélén, a

ü ./l ll Kőbányai út és a Go|gota utca között ta|álható. Mci-

} ĺł l \ g<itte darupá|yás külső rakodótér húzódik.
ľšJ{ ; j

'l lł l j Megkoze|íthető a Kőbányai út 29 és 31, i||etve a Go|-

ľ. iĺ'i :l gota utca 4-es számú kapu fe|ő|.

i- j;| . i|| ' ?|! |.-..-- L-^^..',.^!--,. ŕn:.---^l...,ĺ-='{ 
lr-1 Az épü|et 6 köze| azonos hosszúságú É-D.i tenge|yű

;Í ĺl I részbő| á|l' Az épületek végein keretszárnyakka| van-

lĺ 'H nak |ezárva.

L csarnok

Daruzottak, főtartóik magas, kiékelt gerendák. Tenge-

|yé ben sze |lőzővel ĺisszeépített hernyó fe|ü |vi |ágítója

van, ezen nincsen to|ónyomás védő. Két pi||érá||ásnyi

szakasz (az északi résztő| 9 pillérnyire és tő|e délebb-

re) a kupo|akemencék terü|ete. |tt a ke|eti olda|on ki

is szé|esedik. Ezt a térrészt, a hajó fe|e magasságátó| fe|felé vasbeton fa| zárja a középhajótó| és az

otda|hajó be|ső sávjától. Az olda|hajók küĺső részén ez a faI már a pad|ótó| indu|. Lapostetővel fedett

tomege majdnem a főhajó koronázó párkányáig ér. A hajó e|ső szakaszát + 5,56 m-es pad|ószintte|

osztja meg egy kozbenső födém. A hajón kívü|i kiszé|esedést pedig + 7,85-te|' Ezt a födémszakaszt,

il|etve gerendát szintén megtámogatták alulró|' Fe|ü| nagy ab|akok vannak. A kupo|akazánoktó| dé|re

a második pi|lérál|ásban egy keresztirányú sáv magasabb pad|ószintű, a|ápincézett, de a hajótó| csak

részben, fele magasságúfa|zár e|. A hajó keleti o|da|szakaszán az épü|et északi végéig tisszevissza

különböző mélységű és magasságú tolda|ékok sorakoznak, ajtókkal, kapukkal. a kü|ső tér, va|amint a

hajó felé. Irodák és kiszo|gá|óhe|yiségek vo|tak.

2. Bazilikális csarnok

Ez a csarnokrész a legszé|esebb és |egmagasabb is. Két egymás fölötti ab|aksáwa| kiemelkedik a me|-

lette lévők kozü|. Viszont a|ul a fö|dszinti térben egy teret a|kot a ttibbivel. Hossztenge|yében hernyó

fe|ülvi|ágítója van to|ónyomás védőve|, tetején sze||őző, ame|yet kíVü| kétoldalt acé|keretbe fog|a|t

üvegtábták védenek. A hernyó fe|ü|vi|ágítók ta|pátó| a szé|ső fa|akig terjedő |efedést az ívtartó fe|ső

övére simu|ó íves borda|emez a|kotja. Az északi részén az utolsó két oszlopál|ásnyi szakasz későbbi

meghosszabbÍtás. |tta főtartó acé|rács szerkezetű, nem íves vasbeton szerkezet. A fe|ülvi|ágító me|.

|etti szakaszok pedig nem ívesek, hanem nyeregtető szerűen ferde |emezek. Ebben a csarnokszakasz-

ban egymás fö|ött két pá|yán dolgoztak a híddaruk.

3. csarnok

A dé|i végén az uto|só pi||érközben talá|ható benne egy födém, + 5,67 padlószintte|. Ez átvezet a 4.

hajóba is, és ott egy a|acsonyabb pad|ószintű helységbe |ehet érkezni.

Két pi||érközben fe|magasodik a kieme|t tetőszakaszon sze||őző hernyó felülvi|ágítóval. Csöveket ön-

töttek a csarnoknak ezen a dé|i részén.

4. csarnok

EgyemeIetes, |épcsőházakka|, tetőfödémén ugyanolyan szellőzővel összeépített hernyó fe|ü|világítója

van, mint a 1-es és 3-as csarnoknak. Fö|dszintjének később befa|azott ab|akai a 6-os hajó helyén vo|t.
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Ezek az ab|akok hosszú be|ső udvarra néztek. Műhe|yek, raktárak, i||emhe|yek sorakoztak itt. Dé|rő|

számított 8. pil|érál|ásnál egy átjáró szeli ketté, mint a 4-es és 7-es hajókat is. Ez biztosítja a köz|eke-

dést a nyugatiolda|on lévőÍőbe!árattó|az 1-es, 2-es és 3-as hajó teréig. A dé|ivégén a főhajó meg.

to|dott részéné| pince ta|á|ható, amit egy nagy pad|ónyí|ás köti össze a fö|dszinti térre|. Ez a hajó a|ig

magasabb, mint az l-es, 3-as hajó. Daruzott, a többiné| jóvaI termetesebb pi||érei, főtartói fe|ett mo-

nitor felÜlvilágító emelkedik. A hajót az át1áró két részre vágia.

5. csarnok

Daruzott, valamive| a|acsonyabb, de |ényegében ugyano|yan, mint az ].-es és 3.as hajó. Sze||őzős

felü|vi|ágítója is csak arányaiban, |ejtésében kü|önbözik. A főbejárattó| induló átjáró ezt is két, je|en-

|eg raktározásra haszná|t részre osztja. Északi végén két pillérköznyi része eme|etes, az l-es és 2-es

hasonlóan. Csat|akozik még hozzá egy derékszögű trapéz a|akr] foIdszintes to|dalék is.
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233.as épÜlet (kazánkovács és mozdonýényező|

a

a

a

a

a

o

a

a

o

1908-ban épü|t

két hosszú épĹi|ettömb, nyeregtetős hajócsarnokokbó| á||

két szár között to|ópadjárat míĺködött (U alakú épü|etegyüttes)

északi szárán hosszabbították, to|dalékolták

a |eghosszabb hajó 19 pi||érá||ásnyi

két hajónak a nyugati ot á|lása magasabb

beépített a|apterü|et: IL7 620 m2

szintszám: 1, he|yenként:.2, új épüĺet: 4

párkánymagasság:

o keleti o|da| párkánymagasság: 9 m

o nyugati o|da| párkánymagasság: t7,4 m
o keleti hom|okzat párkánymagasság: 6,4 m

o új épü|et: 11,54 m

232.es épü| et (l emezvágĺí)

két rész|etben épü|t

egyhajós, daruzott ipari csarnok

a|acsony hajlású nyeregtetős

szerkezete:

o acé|pi|ĺérekre támaszkodó, tortvonalú acé| rácsos tartókon és sze|emeneken, acé|

trapézIemez fedés

o darupá|yákfügget|en acé|pillérekke!

o a nagy északi kapunál a pi||érek ki vannak válWa

hom|okzata|akítás: vakoIat|an tég|a látható acé|elemek között vízszintesen kis osztású acél

Üvegfa||a|, acél kapuvaI

beépített a|apterÜ|et: 650 m2

szintszám: 1

párkánymagasság: 9,2 m
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228-as épület (raktár és laborl

o a századfordu|ó körü| épült
o eredeti|eg 3 szintes épü|et dé|keleti részére utólag emeletráépítés történt
o a dé|i o|dalon teher|ift talá|ható

. az épü|et egészében a|ápincézett

o |apostetős

. szerkezete: vasbeton pi||érvázas, hagyományos tégla vázkitöltő falazattaI

o homlokzata|akítás: vakolt felü|etek, tég|a architektúra tagozatok, acé| i||etve fa nyí|ászárók

. beépített a|apterület 5 I37 m2

o szintszám;1+pince
o párkánymagasság: 11,6 m i||etve 15,7 m

239.es épület (erőmű)

L Szénbunkertér: dé|ioldala a tĺimbnek, kis|ejtésíí, daruzott

2, Kazántér: szé|esebb hajó, |apostetős, hernyó felü|vi|ágítós, daruzott

a|u| 1 eme|etes pódium van, + két szint szociális t<imb

3. Gépháztér: még szé|esebb, lapostetős, monitor fe|ülvi|ágítókka|, daruzott, pódiuma valamivel

magasabb, alul raktárak, fe|ü| kompresszorte|ep működik

szerkezete: monoIit vasbeton keretek, a|u|bordás |emezftidémek

homIokzata|akítás: jel|egzetes vi|ágos, csontszínű vakolat vázszerkezetében acé|keretes

idomüveg fe|ü|etek

beépített a|apterület: 5 503 m2

szintszám: 1, i||etve 2, régi szárnyban 3

párkánymagasság:

o 1. hajó: 24,o m

o 2' hajó: 22,o m

o 3. hajó:23,0 m

o ,A,,hajó: 15 m

21.es épület (fogolyház)

1891-1902 kĺizött éptilt kétemeletes, a végén toronnyal, mintaasztalos műhe|yek volta ben-

ne, ami az öntödét szolgá|ták ki, később irodákat telepítettek ide, a toronyban víztartá|y vo|t

szerkezete: vastag hom|okzatifalra acé|gerendák kozĺitti poroszsüveg boltozat
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o hom|okzata|akítás: nyerstég|a fal, toronyná!, ab|akokná| bo|tívek

. beépített a|apterü|et:48I7 m2

o szintszám: 3, + pĺnce

o párkánymagasság: 13,15 m

30.as épület (újkovácsműhety)

o két részbő| á||: egy nagy be|magasságú csarnokbó| (nyomda), és egy kétszintes a|acsonyabb

szárnybó|

o lépcsőház a földszinti bejárati előcsarnokbó| nyí|ik

o a naBY he|yiség daruzott, végéből 3 kis he|yiség nyí|ik, az emeleten irodák vannak

o szerkezete: kétcsuk|ós he|yszíni vasbeton keretekbő| ált, o|da|szárny födémje részben a ke-

retoszlop me||etti főtartóra, hom|okzati gerendákra, i||etve kü|öná||ó pi||érek gerendáira ter-

hel

o hom|okzata|akítás: burko|attégla, a csarnok üvegfa|ainál sűrű előregyártott vasbeton osztó-

pi||érekke|, közöttük acé|osztású vékony, magas üvegfelü|etek és acé|zsalu

o beépített a|apterĹi|et IO779 m2

o szintszám: 1 illetve 2

o párkánymagasság: 8,7 m i||etve 15,73 m

82.es épü|et (óragyár)

o 1893- 96 kcizt épü|t nyugati szárnya az e|ső magyar varrógépagár és kerékgyár fĺi|dszintes

mintaasztalos műhe|ye számára

. az emeletek későbbi hozzáépítések
o ke|etiszárny és a |épcsőházi torony is a második ütemben épült
. nyugat részén kovácso|tvas falkötővasak annak

. tetőszerkezete:fábó| készü|t, me|yet később acéĺszerkezettel é|ősítettek meg

o szerkezete:
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o nyugati szárny: hagyományos tég|a, fesztávolság pi||érekkeI megosztott, aIacsonyhaj-

|ású nyeregtető, fa fedé|szerkezettel

o ke|eti száľny: monolit vasbeton pi||érvázas, vasbeton alulbordás födémme|,

Iapostetős

o hom|okzatalakítás:

o nyerstéglaarchitektúra

o nyugatiszárny a|só 2 szint magas íves záródású, faIbeugrások, támpil|érszerű ismét-

!ődése

o keleti szárnyon az épti|etek sűrűbbek, függő|eges |izénákkaI

beépített a|apterü|et: 5 230 m2

szintszám: 3 + pince

párkánymagasság:

o nyugati rész: I2,7 m

o ke|eti rész: I3,7 m

o torony: 22,O m

35.ös épü|et (hajtóműsyár)

két része:

o ke|eti hajó

o emeletes szárny

szerkezete:

o ke|eti hajó: vasbeton pi||éreken és középen kettős pil|éreken acé|darupálya tartó ge-

rendák, vasbeton héjak

o eme|etes szárny: eme|etes Vasbeton keretek, főtartók, gerendák lemezfödémek

homlokzata|akítás: szép, sötét kongótég|a, fehér beton peremtartók, fekete bitumenes |e-

mez, üvegfa|ak mázo|t kerettel, osztással, idomüveg feIü|etek.

beépített alapterü|et: 8497 m2

szintszám: 1 + részben pince

párkánymagasság:

o ke|eti hajó: 14,0 m

o eme|etes szárny: L4,2 m
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10l-es épület (fatelepi vagonszere|de)

szerkezete: monoIit vasbeton vázas, tégla kitöltő fa|azattal

hom |okzata |a kítás: burkolótég|ával bu rko|t, faab|a kokka| és acé| ajtókka I

szintszám:3

párkánymagasság: 9,4 m
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A 10 legnaevobb tu|ajdoni hánvaddaI rendelkező

Sor-
szám

Tulajdonos Épület Tu|ajdoni hányad
Tulaidoni

hánvad ĺ%l
Funkció

MeE-
iegvzés

t Ganz Ingat|anhasznosító és Vagyonkeze|ő
Kft.
7089 Bp., Vlll.ker, Vajdo Péter utca 72.

13,27, f33 57790ĺ4f059I

t2,3to/o

értékesĹ
teni
akarja

sr790142059L

2 Ganz Gépgyár Ho|ding Zrt.

7087 Bp., Vlll.ker. Kőbónyoi út 21. 39242ĺ240591
84O/421s9t

9,53%40082ĺ42059t

3 Bárdi |stván
1089 Bp., VIll.Ker. Delej utco 17.

236 3029r/42059t

7,20%

autó aIkatrész

30297ĺ42059I

4 Grandiózus Tér Ingat|anfejIesztő és Keres-

kedelmi Kft.

1103 Bp., X.ker. Kőér utca 3/d.

224 f3st5l420s9r

5,59%

kínai kereske-
dő

23575/420591

5 Arany centrum IngatIanhasznosító és Szo|-
gá|tató Kft
7087 Bp., Vlll.Ker. Kőbónyai út 31.

22t,203 120/42059r

1863/420591

236/4f0591

2484/42059r

77420ĺ420591

5,260/o

kínai kereske.
dő

22723ĺ420591

6 Budapest Fővárosi Önkormányzat
7052 Bp,, V. Ker. Városhdz utca 9-77' L2624ĺ420591

5,25%Lf6f4t42059r
7 Ganz Szo|gáltató Részvénytársaság

1089 Bp, Vlll.Ker. Vajdo Péter utca 72. 81'

sz,ép.

41,,8L,239
ro254142Os91.

252/420s9L

94/420s9t
3/4f0s91,

4,47%

transzformátor

k<izmű szo|gá|-
tató

10603/240591

I Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó
Kft.
7087 Bp., Vlll.ker. Kőbdnyai út 21.

f2
15893t42059r

3,78%r5893t420591

9 Kovács Ingat|anhasznosító Kft .

1084 Bp.,Vll.ker Golgoto utco 4.

231 9f0/420591

528s/420951

21851420s9L

622/421s9r

1783/420s9L

806/420597

1039ĺ42059t

3o/o

tartá|y fenék
gyártó

12640/42059L

10 Kőbánya Center Kereskedelmi és Raktárbá.
zis Kft.
7087 Bp., Vlll. Kőbónyoi út 31.

9267/42059r

3159ĺ42059I

2,95%

kereskedelem ingatlan
fejIesztés

t2426ĺ4f0597
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