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TARTALOM ELŐSZÓ

Csodálatos gyűjteményt talál az olvasó ebben a kiadványban: az 

önkormányzatok anyagi támogatásával felújított épülethomlokzatok, 

kerítések, kapuk, kálváriák és más építmények példáit. A fotók a 

harmonikus, rendezett utcaképről, az élhető, szerethető lakóhelyről 

tanúskodnak, a keretbe foglalt adatok pedig a települések többféle 

segítő módszeréről, a támogatás, az értékelés, az elszámolás külön-

bözőségéről beszélnek.

Azt mutatja ez a példatár, hogy a helyi közösségek közül egyre több 

felismeri: a település építészeti értékei a helyi kultúra és hagyomány 

fontos részei, őseink munkájának tárgyi emlékei, s felújított álla-

potuk, szépségük feltétele annak, hogy „valahol otthon legyünk a 

világban”. És felismeri azt is, hogy ezt az értékes építészeti örökséget 

a magántulajdonosok nem tudják egyedül felújítani és fenntartani, 

szükség van a közösség segítségére, hiszen az eredményt mindenki 

élvezi. Felemelőek a bemutatott példák azért is, mert jelzik, hogy az 

önkormányzatok, azaz a helyi „civil” közösség veszi kezébe a telepü-

léskép sorsát, saját pénzét fordítja támogatásra, állami finanszíro-

zás, központi szabályozás nélkül. 

Az adatokból azt látjuk, hogy nincs igazán különbség kis- és nagy 

település között az egy lakosra jutó támogatás nagyságában, sőt 

gyakran egy kis költségvetésű község - lakosra osztva - többet for-

dít a településképre. Érzékelhető az is, hogy a legkisebb támogatási 

összeg is elhatározást, aktivitást, magán pénz befektetését, és ezek 

eredményeként gyönyörű homlokzatokat eredményez. A legsikere-

sebb felújítás sorozatok azokon a településeken történnek, ahol van 

valaki - egy polgármester, egy képviselő, egy építész – aki önzetlen 

mentorként folyamatosan segíti, figyelemmel kíséri a munkálatokat, 

rábeszéli, meggyőzi a tulajdonosokat.

A kiadványban ötvenhat település és kerület anyaga található, melyet 

hosszú gyűjtőmunkával állítottunk össze. Ha valamely falu vagy város 

kimaradt volna, kérjük küldjenek fotókat és adatokat, a digitális 

könyvváltozatba minden település példáját szeretnénk beletenni. Az 

utolsó oldalakon a támogatási módszer általános tapasztalatai, mód-

szerei, a rendeletek példamondatai, valamint gondolatébresztő felve-

tések találhatók. Reméljük, hogy kiadványunk segíti ezt a folyamatot, 

melynek eredményeként elpusztulásuk helyett értékes építészeti 

alkotások felújítása történik, a helyi közösség és az egész ország 

épülésére.

Salamin Ferenc építész
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lakosság többszöröse, vajon tud-e Torockó megfelelő, hiteles érté-

keket látni kívánó, az eredeti népi kultúrát érezni akaró látogatókat 

vonzani, vagy a tömegturizmus felszínes értékítélete mentén a falu 

átkalibrálja kínálatát a népies másolatok irányába. Vajon egyáltalán 

megmarad-e, megmaradhat-e Torockó a Szigethegység különleges 

színfoltját képező magyar közösségként, vagy új közösség van 

születőben? Kétségtelenül érdemes újra összegezni, újra áttekinteni 

az eredményeket és a kihívásokat, a lehetőségeket és a veszélyeket. 

A TOROCKÓI ÉRTÉKVÉDELEM
A Torockó Értékvédő Program immár két évtizede a Kárpát-medence 

egyik legépebben fennmaradt népi építészeti együttesének aktív, 

ösztönző jellegű integrált védelmére törekszik. Műemlékvédelmi 

szakmai körök kezdeményezésére azzal a céllal jött létre, hogy 

megakadályozza Torockó több száz éves múltra visszatekintő, 

összefüggő házsorai és egyedi műemlékei által egyaránt egyedülálló, 

ugyanakkor veszélyeztetett építészeti örökségének saját tulajdonosai 

által történő fokozatos átalakítását, az együttesek megbontását. Dr. 

Román András neves budapesti műemlékvédő építész és politikus 

előterjesztése nyomán Budapest V. kerületének önkormányzata 

1996-ban úgymond örökbe fogadott két erdélyi települést: határo-

zatot hozott Torockó és Énlaka építészeti öröksége megőrzésének 

anyagi támogatására. Az értékvédő program eszköze egy támogatási 

rendszer, amelynek technikai lebonyolítását Torockó esetében, évi 

mintegy 20-25 ezer euró költségvetéssel, a kolozsvári székhelyű 

Transylvania Trust Alapítvány végzi.

1996-tól kezdőden Torockón mintegy 130-140 ingatlan tulajdonosa 

veszi át évente egyszer, a havi fizetés nagyságrendjének megfelelő 

karbantartási támogatást. A támogatás folyósításának három felté-

telét a támogatási szerződés tartalmazza: a tulajdonos elvégzi háza 

körül a megfelelő karbantartási munkálatokat, nem változtatja meg 

épülete értékes építészeti és utcaképi elemeit, illetve változtatási 

szándékaival szaktanácsért az alapítványhoz fordul, és az alapítvány 

ajánlásai szerint cselekszik. A pályázati úton ezenfelül szétosztott 

helyreállítási támogatás nagyobb munkálatok ellenőrzött elvégzését 

teszi lehetővé.

FURU ÁRPÁD

ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG, ÉRTÉKVÉDELEM, 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS TOROCKÓN

Torockó tágabb környezetéhez képest jól megőrzött népi építészeti 

öröksége kapcsán először 1993-ban hívtam fel a figyelmet arra, 

hogy az egészen különleges építészeti együttes egysége megbom-

lóban: azt, amit a kommunista rendszer lánctalpai megkíméltek, a 

„fejlődés”, a tulajdonosok korszerűsítéseinek hullámai sodorhatnak 

el. A népszerűsítés, a szerveződő műemlékvédelem és a civil szféra 

erőfeszítéseinek határokon átívelő összefogása következményeként 

1996-ban kezdetét vette a Torockó Értékvédő program, amely a 

település építészeti értékeinek, a település egységes arculatának 

megőrzését tűzte ki célul. 

A torockói értékvédelem nem várt folytonossággal 1996-tól 

kezdődően máig működik, a népi építészeti örökség védelme tágabb 

kontextust kapott, településszintű értékvédelmi mozgalommá nőtte 

ki magát. Ezzel párhuzamosan természetesen tudatos tervezést 

és előkészítést követően beindult a kulturális örökségre alapozó 

faluturizmus, amely fokozatosan a település legjelentősebb ipará-

gává vált. Torockó lakóinak élete megváltozott, kapcsolatrendszerük 

kitágult. A falu vitathatatlanul rákerült a Kárpát-medence kulturális 

és turisztikai, illetve Európa műemlékvédelmi térképére. Néhány éve 

Torockó rajta van a világörökségi helyszínek várományosi listáján, 

a közelmúltban pedig a hungarikumok listájára való felvételről 

hallhattunk. Sok minden megváltozott, és sok minden felgyorsulva 

tovább változik. A nyitás, a lehetőségek, a gazdasági növekedés 

kellemes fuvallata egyre erősebb szellővé, majd viharos széllé 

változott, a kívülről érkező hagyományőrző civilek, a völgy szépségét 

és a helyiek vendégszeretetét élvezni kívánó turisták mellett házat, 

telket vásárló idegenek, és tekintélyes üzleti haszonra számító 

vállalkozók vagy szerencsét próbáló ügyeskedők is érkeztek. Minden 

bizonnyal a mögöttünk álló majd negyed évszázad a kulturális 

örökség megőrzése jegyében telt el, de ahogy a kilencvenes évek 

elején a falu életében fordulópontot érzékelhettünk, nem vitás, hogy 

Torockó újabb fordulóponthoz közeledik. 

Az új helyzet új kihívásokat hoz, a felmerülő kérdésekre új válaszokat 

szükséges keresni: vajon fenntartható és stabil-e Torockó kulturális 

örökségének védelme, vajon meddig fejleszthető a turizmus, jó-e 

hogy a Torockóra érkező turisták száma időszakonként a helyi 

A Torockó Értékvédő Program a műemlék-tulajdonosokkal és a 

helyi önkormányzattal való együttműködésen alapszik. A program 

műemlékvédelmi stratégiája elsősorban a még megmaradt értékek 

tovább örökítését, ápolását tűzte ki célul. Nem törekszik valamely 

korábbi állapot mindenáron való visszaállítására, sem a jelenlegi 

helyzet merev rögzítésére, ezzel ellentétben azt szeretné elérni, 

hogy a hagyományos értékek megtalálják a helyüket a település 

jövőbeli, egészséges gazdasági fejlődésen alapuló életében.

A program indulásakor a cél elsősorban a műemléki szempont-

ból nem megfelelő változtatások elkerülése volt. A támogatási 

rendszerrel azonban az esetek döntő többségében ezt ki lehetett 

küszöbölni, sőt az adomány anyagi ereje azt eredményezte, hogy 

a faluban rendszeressé vált a karbantartás, az épületállomány 

állapota látványosan javult.

Az elmúlt húsz évben Torockón a támogatott ingatlanok 95 

százalékban az adományok értékét 100-150 százalékkal meghaladó 

összeget fordítottak önerőből – gyakran ismételten – karbantartásra, 

javításra. A pályázati úton elosztott helyreállítási támogatásból eddig 

mintegy 120 épületen végeztek el restaurálási, szakvéleményezési, 

tervezési és felmérési munkálatokat.

Összességében a falu mintegy 160 népi építészeti műemlékén 

sikerült sokféle beavatkozást elvégezni. Leggyakrabban épületen-

ként, szakaszosan dolgoztak, átfogó, teljes helyreállításról a magas 

költségek miatt csak kivételes esetekben lehetett szó. A legtöbb 

munkálat homlokzat-helyreállítás, tető-, illetve héjazatjavítás, 

szerkezeti beavatkozás vagy gyorsbeavatkozás volt. Elsősorban az 

utcakép javítását szolgálja a régi, díszes fakapuk helyreállítása, vala-

mint az oda nem illő fémkapuk hagyományos kialakítású, új fakapura 

történő cseréje. Szintén utcaképi hatásuk miatt kezdeményeztük 

nem hagyományos ingatlanokon elvégzett munkálatok támogatását, 

a közutak rehabilitálását vagy az elpusztult oromfali csillag alakú 

csúcsdíszek pótlását.

A munkálatok jelentős része a tulajdonosok kezdeményezésére, 

saját vagy felfogadott helyi mester munkája révén valósult 

meg. Ritkábban az alapítvány kérte fel a tulajdonosokat egy-egy 

elengedhetetlenül szükséges beavatkozás elvégzésére. Az éves 
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általános karbantartási támogatásból megvalósuló munkálatok 

esetén pénzügyi elszámolási kötelezettség vagy határidő betartása 

a tulajdonosokat nem terheli. Szorosabb kereteket szab a pályázati 

úton elnyerhető helyreállítási támogatás, amelynek mértéke is 

jelentősebb. 

A program stratégiájának része a tulajdonjog alapú védelem is. 

Budapest V. kerületének önkormányzata 1998-ban megvásárolt 

Torockó főterén egy lebontásra ítélt, klasszicista ízlésű polgárhá-

zat, amelynek sikeres helyreállítása és a hasznosítás érdekében 

új épületrésszel történő kiegészítése 2004-ben befejeződött. Az 

épületet a továbbiakban a támogató vendégház céljaira hasznosítja. 

2000-ben az alapítvány további két veszélyeztetett ingatlant vásárolt 

meg és állított helyre: az 1749-ben épült lakóház a torockói néprajzi 

tájegység leghitelesebben megőrzött népi építészeti emlékének 

tekinthető, az 1668-ra datált, súlyosan lepusztult jobbágyház pedig a 

Kárpát-medence egyik legrégebbi parasztháza. 

A műemlékvédelem szakmai alapját a 160 hagyományos ingatlan 

építészeti adatait tartalmazó adatbázis és az állandó építészeti 

kutatómunka képezi. Az adatbázisban szereplő épületek műszaki 

felmérése nagyrészt az 1996-1998 között szervezett diáktáborok 

során készült el. Ily módon a program figyelemre méltó oktatási 

célt is szolgált. Ugyanakkor a helyreállítási folyamat, amely munkát 

biztosít a helyi kőművesek, ácsok számára lehetőségeket teremt a 

műemléképületek felújításával kapcsolatos sajátos szakmai fogások 

oktatására, a hagyományos mesterségek tovább örökítésére.

A támogatások rövid távú anyagi motivációja mellett a faluturizmus 

adta lehetőségek hosszú távú anyagi előnyeit az alapítvány már a 

műemlékes folyamatok elindításakor ismertette a falubeliekkel, 

körvonalazva, hogy a felújított műemlék bevételt teremtő vendég-

házként is üzemeltethető. A műemlékvédelemnek is köszönhető 

növekvő idegenforgalmi vonzerő hatására a településen eddig 

mintegy 50 tulajdonos szerezte meg, részben az alapítvány szakmai 

hozzájárulásával és támogatásával, a faluturizmus működtetéséhez 

szükséges engedélyeket – az idegenforgalom pedig a település 

legerősebb ágazatává vált. 

A faluturizmus terjedésével egyre gyakoribb a funkcionális átala-

kításra, illetve új ingatlan építésére való igény. Erre a kihívásra az 

alapítvány részben a műemléki védettség jogi és hatósági életbelép-

tetésével, részben pedig a tervezési folyamat támogatásával próbált 

válaszolni. Az alapítvány felterjesztése eredményeként a Műemlékek 

Országos Bizottsága 2000 októberében elfogadta Torockó teljes 

belterületének építészeti és urbanisztikai védett övezetté való nyilvá-

nítását. Ez a státus országos szintű jogi műemléki védettséget jelent 

Az értékvédő program mérlegét megvonva megállapíthatjuk, hogy a 

műemlékvédelem a falu fejlődésének, mindennapjainak hangsúlyos 

részévé vált. Kétségtelen, hogy a Kárpát-medence egyik legépebben 

fennmaradt népi építészeti együttese a gazdasági-politikai átmenet 

viharos esztendőit – műemléki integritását nagymértékben megőrizve 

– vészelte át. Az épületek műszaki állapota jelentősen javult, a falutu-

rizmusra alapuló gazdasági fejlődés az építészeti örökség fenntartható 

fejlődésének feltételeit is megteremtette.

A Torockó Értékvédő Program 1999-ben elnyerte az Europa Nostra Díj 

– romániai műemlék-helyreállítás számára először megítélt – érem 

fokozatát. A díj megítélésében az elért eredmények mellett szerepet 

játszott a program összetettsége: a torockói értékvédelem követhető 

példája az önkormányzatok határokon is átnyúló partnerkapcsolatára, 

valamint az ingatlantulajdonosok és egy szakmai civil szervezet 

együttműködésére épülő műemlékvédelmi program egy olyan 

régióban, ahol a gazdasági és társadalmi változások egyértelműen 

veszélyeztetik az építészeti örökséget.

Legfontosabb talán, hogy sikerült a köztudatba táplálni az értékek 

becsülését, tiszteletét, a torockóiak előtt világossá vált, hogy nem 

csak kulturális kötelesség, de gazdasági lehetőség is a hagyományos 

építészet megőrzése.

A jövőre vonatkozóan viszont megállapítható, hogy az idegenforgalom 

gazdasági ereje nemcsak jó irányba befolyásolja az építészeti örökség 

sorsát. Folyik a küzdelem a világörökségi státus elnyeréséért, a 

települést övező kultúrtáj védelméért, de a településszövetbe ékelődő 

új építészet minőségéért is. Minden bizonnyal ma már kevésbé 

kell tartanunk műemléképületek lebontásától, mint húsz évvel 

Torockó hagyományos épületei számára: a völgy teljes területén 

csak műemléki szakhatósági engedéllyel lehet bármilyen építészeti 

beavatkozást végrehajtani. Így az értékvédő program ösztönző jelle-

gének hiányosságait ellensúlyozhatják a műemlékes szabályozások 

megszorításai, de sajnos a törvények rugalmas alkalmazása Torockó 

esetében is aggodalomra ad okot. Sajnos pontosan a rendszer 

elégtelenségeiből, a felelősségre vonás kevésbé hatékony volta miatt 

nem lehet teljességgel kiszűrni az engedély nélkül építkezőket, és 

gyakori, hogy egy egyeztetett engedélyezési tervben foglaltakhoz 

képest más épül meg. Nem büszkélkedhetünk kiválóan illeszkedő új 

épületekkel sem, és általában csak a munka résztvevői tudják, hogy 

egy új épület egyeztetése mekkora erőfeszítést jelent, és esetleg 

semleges vagy nem túl sikeres esztétikai megjelenése milyen ijesztő, 

a teljes együttes hiteles értékét veszélyeztető eredeti elképzelést 

helyettesít.

ezelőtt, annál inkább félhetünk azonban az oda nem illő cicomák, 

rosszul értelmezett fejlesztések, túlzott tatarozások és a gazdasági 

fellendüléssel járó aránytalan új épületek romboló hatásától. Érezteti 

már hatását a kereskedelem által felfuttatott, oda nem illő hőszigetelő 

ablakok divatja, amelyek – szomorúan tapasztalhattuk – védett 

ingatlanokon is megjelentek. Egyre több telekre készül, formájában 

a hagyományos torockói házakat hűen másoló, ám aránytalanul 

széles és magas új turisztikai panzió. Ezek egy része létező ingatlanok 

közvetlen szomszédságában vagy velük egy telekre kerülve bontja a 

falu hagyományos léptékét.

Míg az egyes telkek esetén a hagyományos építészet védelme 

viszonylag sikeresen ellenőrzött, a közterek állapota egyértelműen 

romlik. A burkolatok elhanyagoltságánál sokkal zavaróbb az, ahogy a 

terek használatának rendszerét semmi sem garantálja. Míg a falutu-

rizmus felfejlődése előtt a hagyomány és a konszenzus biztosította a 

közterek megfelelő működését, azaz a vajorban szőnyeget mostak, az 

állatok este és reggel ott ittak, a tehéncsorda és a szekerek kijelölt 

helyeken vonultak, és néha elhajtott egy-egy autó, ma egy átlagos 

nyári napon a település közterein a turisták autókat és autóbuszokat 

kerülgethetnek. Autóbuszok állnak a házak előtt, kocsik parkolnak 

a vajor körül, egy-egy zsúfoltabb napon a házsorok vagy a Székelykő 

fényképezése is akadályokba ütközik, nem beszélve az egykori falusi 

élet idilli csendjének teljes hiányáról. Néhány ház előtt kirakott vásári 

bóvli takarja a homlokzatokat. A Korondon, Törcsváron és egyéb 

országúti parkolóban is kapható áruk mellett torockói varrottas vagy 

helyi népművészeti termék alig látható. A tér legkiemeltebb sarkán 

egy kisbuszhoz kapcsolt rögtönzött sátorból és a mellé helyezett 

reklám-hűtőszekrényből kürtöskalácsot és üdítőt árulnak. A létesít-

mény költöztethető ideiglenességének láthatóan ellentmond a tér 

kövezetétől teljesen elütő, a vendégek komfortját biztosítani hivatott 

műkőjárda. Különböző méretű és jellegű reklámpannók hirdetnek 

szolgáltatásokat. Mindez természetesen műemlékvédelmi szakható-

sági engedély nélkül kerülhetett a térre. 

Természetes, hogy Torockón csaknem minden aktív közéleti szereplő 

érdekelt az örökségvédelem és az erre alapozó turizmus sikerében. 

Ám az eszközök és módszerek tekintetében, a hitelesség elvének 

elfogadásában sok az értetlenség és félremagyarázás, amely a folya-

mat sikerét veszélyezteti. Reméljük, hogy a nemzeti értéktárba való 

felvétel tovább erősíti azt a figyelmet, ami a nemzeti örökség sikeres 

hosszú távú védelméhez elengedhetetlenül szükséges, és újabb húsz 

év elteltével az elemzők megmaradt és becsült értékekről, fejlődő 

erős közösségről számolhatnak be. 

(Megjelent a Korunk folyóirat 2017/11 számában, részletek)
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A PROGRAM ÖSZTÖNZŐ HATÁSA MÁS ANYAGI 
FORRÁSOK FELKUTATÁSÁRA
• A Transylvania Trust Alapítvány a Magyar Icomos Nemzeti 

Bizottság támogatásával megvásárolt egy 1668-ban és egy 

1749-ben épült, pusztulásra ítélt parasztházat. Az NKA, illetve 

az amerikai Getty Alapítvány támogatásával 2002 nyarán sor 

került az 1668-ban épült ingatlan szerkezeti helyreállítására.

• A Transylvania Trust Alapítvány a nagy-britanniai Institute for 

Historic Building Conservation nevű szervezettel közösen, 

megvásárolta az 1749-ben épült ház teljes telkét, megnyitva az 

utat a tájházi funkció kialakítása előtt.

• Az amerikai Ambassadors Fund-tól 2008-ban kapott 32 000 USD 

támogatás lehetővé tette három kiemelt ingatlan helyreállítá-

sát, valamint egy településszintű turisztikai bemutató rendszer 

elhelyezését. 

• Az alapítvány a Bonchidai Épített-örökség Helyreállító Oktatási 

Központ egyik programja keretében társfinanszírozta torockói 

nyílászárók helyreállítását. A helyreállításokat avignoni tanárok 

vezetésével két torockói szakmunkás végezte, akik nyílászáró 

javítási és helyreállítási képzésben is részesültek. 

ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG
• 2000-ben Torockó teljes belterülete építészeti és urbanisztikai 

műemléki védettséget kapott.

• 2004-től a területi műemléki szakbizottság felkérésére a 

Torockó Értékvédő Program építész kuratóriuma elővéleménye-

zési jogkörrel átvizsgálja az engedélyezésre benyújtott terveket. 

Ezen kívül folyamatos a tervezési feladatokkal kapcsolatos 

tanácsadás, a torockói tulajdonosokkal való kapcsolattartás. 

Az építész bizottság tagjai és a programigazgató rendszeresen 

tartanak terepbejárást és tanácsadást Torockón.

TUDOMÁNYOS KUTATÁS, OKTATÁS
• 163 ingatlan építészeti, szerkezeti, tulajdonjogi adatainak 

felvétele készült el, továbbá egy fényképes adatbázis.

• A Nemzetközi Műemlék-felújítási Szakmunkásképző (BHCT) 

öthetes tanfolyamán 2002-2003-ban három torockói lakos 

részesült ácsmesteri képzésben. (2000-ben három torockói 

kőműves és egy ácsmester kapott képesítést.)

TOROCKÓ ÉRTÉKVÉDŐ PROGRAM EREDMÉNYEI 1996-2018

A program kezdete óta eltelt 22 év mérlegét megvonva megálla-

pítható, hogy a támogatás szellemét és céljait a torockói közösség 

megértette és magáévá tette, és a Torockó Értékvédő Program 

mint egy példaértékű kezdeményezés nemzetközi szakmai körök 

elismerését is elnyerte.

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK
1999 - Europa Nostra Díj érem fokozata 

2002 - Grigore Ionescu Díj (Kulturális- és Vallásügyi Minisztérium)

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÁLLAGÁNAK JAVULÁSA
• A falu hozzáállása saját, műemlék jellegű épületeihez meg-

változott, a lakosság jelentős része szükségesnek érzi a régi 

épületek ápolását és fenntartását. 

• Az ’A’ keretből (karbantartási támogatás) 2018-ban támoga-

tott 100 portán az ingatlantulajdonosok 1996 és 2018 között 

javítási, restaurálási vagy karbantartási munkálatot végeztek 

el (homlokzat-helyreállítás, héjazatjavítás, fürdőszoba 

kialakítás).

• Az összes támogatott épület megőrizte eredeti értékeit.

• A ’B’ keretből (helyreállítási támogatás) eddig 129 épületen 

végeztek el restaurálási, gyors beavatkozási, tervezési, 

szakvéleményezési vagy felmérési munkát.  

A 2018-ban elbírált 8 pályázat összesen 13 500 RON támo-

gatásban részesült, az elvégzett munkák összköltségvetése 

meghaladja a 35 000 RON-t. 

ILLESZKEDŐ TERVEZÉS 
Az alapítvány lehetőséget biztosít tervezési költségek támogatására 

amennyiben ez műemlékbarát módon történik.

TULAJDONJOG ÁLTALI VÉDELEM
• Belváros Lipótváros Budapest V. Kerület Önkormányzata 

megvásárolta a 15. számú ingatlant. A vásárlás lehetővé tette 

az utcaképi és építészeti szempontból kiemelkedően fontos 

ingatlan megmentését. 1999-ben elkezdődött a helyreállítás, 

és 2005 júniusában sor került a ház ünnepélyes átadására.

• 2002-ben a Kriterion Kiadó gondozásában megjelent a Torockó 

Népművészete című tanulmánykötet, melynek építészeti részét 

Furu Árpád írta. 

• Elkészült a Torockó világörökségi pályáztatását célzó  

10 kötetes dokumentáció. 2011-ben kezdeményeztük Hollókő 

Önkormányzatánál, hogy Torockóval testvérvárosi kapcsolatot 

teremtsenek, és a várományosi listára Torockó Hollókő Ófalu 

kiterjesztéseként kerüljön fel.

• 2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával műemlékvé-

delmi szakoktatás kezdődött három célcsoport: iskolás fiatalok, 

kőműves mesterek és műemlék-tulajdonosok számára, ahol 

több mint 30 diák vett részt.

• 2006-ban az Utilitas kiadó gondozásában megjelent a Műemlék-

védelem Torockón c. – magyar, angol és román nyelvű jubileumi 

– kiadvány.

• 2013-ban a Transylvania Trust Alapítvány gondozásában, a 

Communitas Alapítvány segítségével megjelent az Örökségvéde-

lem Torockón című magyar, angol és román nyelvű, fényképekkel 

gazdagon illusztrált kiadvány. 

MÁSODLAGOS EREDMÉNYEK:
• Az Europa Nostra Érem, a dán királyi pár romániai látogatása, és 

a minisztériumi kitüntetés a falunak és az alapítványnak széles 

körű belföldi és nemzetközi népszerűséget, sajtójelenlétet és 

reklámot biztosított. A Magyar Köztársaság elnökének neje, 

Mádl Ferencné romániai látogatása keretében 2000 októberében 

Torockóra is ellátogatott.

• A Transylvania Trust Alapítvány hozzájárulásával elkészült  

13 torockói támogatott ingatlan számára a faluturizmus működ-

tetéséhez szükséges engedélyezési dokumentáció. Az elmúlt hat 

év alatt megsokszorozódott a Torockóra látogató turisták száma. 

• Az alapítvány szakmai hozzájárulásával és támogatásával, 

Torockó önkormányzata megrendelésére elkészült két, három-

nyelvű szöveges képeslapokat tartalmazó kiadvány.

• 2007. március 13-án Sólyom László, a Magyar Köztársaság 

elnöke Torockóra látogatott.

• 2007. május 5-én Habsburg Ottó tett látogatást Torockón, ahol a 

programvezető bemutatta a falut és az értékvédő programot. 

• 2009 májusában Torockón tartotta ülését és konferenciáját az 

ICOMOS nemzetközi Népi Építészeti Szakbizottsága.

• 2009. október 29-én a Kolozsvári Néprajzi múzeumban idősza-

kos kiállítás nyílt meg Torockó néprajzi értékeiről, melyen az 

alapítvány is kiállította anyagának egy részét. 

• 2010. szeptember 15-én megnyitották az alapítvány 14 éves 

munkáját összefoglaló 29 pannós kiállítást a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal Örökség galériájában. Az anyagot 

2011 szeptemberében Torockón is kiállították, itt egy évig volt 

megtekinthető.

• 2014-ben ez a kiállítás Budapesten az V. kerület által szervezett 

rendezvényen került bemutatásra. 

• 2017-ben a kiállítás Budapesten a Polgárok házában került 

bemutatásra.

AMBASSADORS FUND PÁLYÁZAT 
Az amerikai kormány által támogatott helyreállítási programban 

2009 -2011-ben sor került a 260., 237. és 124. sz. házak helyreállí-

tásának folytatására. 

A 260. sz. ház 1668-ban épült, a Kárpát-medence legkorábbi datált 

parasztháza. Elkészült a nyílászárók és a mestergerendás födém 

helyreállítása, a ház egyik sarkának és talpgerendájának szerkezeti 

megerősítése, a tapasztás befejezése, az alapfalak kifugázása, a 

pitvarban egy füles kemence rekonstrukciója, a kerítés és kapu 

javítása, a szobai tüzelő megépítése. 

A 237. sz. ház 1749-ben épült. A program során elkészült egy toroc-

kószentgyörgyi füles kemence pitvari rekonstrukciója, valamint 

a szobákban elhelyezett cserepes tüzelők és azok csempéinek 

helyreállítása. 

A 314. sz. számú ház a tűzoltószertárnak otthont adó épület. 

2009-ben kicseréltük a talpgerendát, kijavítottuk a hibás, elkorhadt 

fa szerkezeti elemeket, kijavítottuk, illetve kicseréltük a bádog 

héjazatot, kijavítottuk a tömlőszárító tornyot, az oldalfalak burkola-

tát és az ajtókat. 

2011-ben az alapítvány elkészítette a turisztikai bemutató anyago-

kat is:

• 5 db információs kaput tölgyfa oszlopokból, zsindelytetővel, a 

kapukon térképekkel és háromnyelvű leírásokkal;

• a három kiemelt ingatlanon 8 db információs táblát a házak 

történetével és a helyreállítás leírásával;

• 6000 példányban, magyar, román és angol nyelven Torockó látvá-

nyosságait és a javasolt turisztikai útvonalak leírását tartalmazó 

térképeket.

(Furu Árpád programigazgató összefoglalója alapján.  

Kolozsvár, 2018.)
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 260. SZÁMÚ HÁZ (ÉPÜLT:1668-BAN)  237. SZÁMÚ HÁZ (ÉPÜLT:1749-BEN)

 273. SZÁMÚ HÁZ  8. SZÁMÚ HÁZ

 305. SZÁMÚ HÁZ

 19. SZÁMÚ HÁZ
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 252. SZÁMÚ HÁZ

 285. SZÁMÚ HÁZ, KAPU

 289. SZÁMÚ HÁZ

 FŐTÁMOGATÓ: Budapest V. kerület önkormányzata
 FELÚJÍTÁSOK MENTORA: Transylvania Trust Alapítvány, Furu Árpád
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1996
 TÁMOGATOTT FELÚJÍTÁS/ ÉV: 100-130 (karbantartási támogatás - kt),

 8-12 (helyreállítási támogatás - ht)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 160 jogosult, átlag 130 (kt) és 129 (ht)
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: éves díj a fenntartásra (kt)

 pénzügyi támogatás tervezésre, felújításra (ht)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 6-7 mFt (20-22 eEuro)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 30-40 eFt (kt),

 80-500 eFt (ht)

 TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK: NKA, Getty Alapítvány, Institute for Historic Buiding Conservation, Ambas-
sadors Fund, Bonchidai Épített-örökség Helyreállító Oktatási Központ, veszélyeztetett épületek 
megvásárlása és felújítása (Bp. V. kerület, TT. Alapítvány)

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Transylvania Trust Alapítvány építész kuratóriuma dönt
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: éves rendszeres támogatás - elszámolás nem szükséges (kt),

 elő- vagy utófinanszírozás - elszámolni a támogatás összegéről szükséges (ht)
 CÉLOK: A Torockó Értékvédő Program a műemlék-tulajdonosokkal és a helyi önkormányzattal való 
együttműködésen alapszik. A program műemlékvédelmi stratégiája elsősorban a még megmaradt 
értékek továbbörökítését, ápolását tűzte ki célul. Nem törekszik valamely korábbi állapot minden-
áron való visszaállítására, sem a jelenlegi helyzet merev rögzítésére, ezzel ellentétben azt sze-
retné elérni, hogy a hagyományos értékek megtalálják a helyüket a település jövőbeli, egészséges 
gazdasági fejlődésen alapuló életében.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 FŐÉPÍTÉSZ: Csatai László
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2004
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 3-9
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 70-75
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és kamatmentes kölcsön
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: az összköltség 50%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 5-15 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,3-3 mFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: háromtagú munkacsoport értékelése alapján
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi védettségének fokozata, az épület városszerkezetben 
elfoglalt helye, támogatás és kölcsön együttes igénylése, a teljes homlokzat felújítása

 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: utólagos elszámolás, számlával igazolt teljes költség, önerő kifizetése
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A helyi védett épületek értékmegőrzésére irányuló felújítási munkák támo-
gatása fontos a városkép megőrzéséhez és Baja város múltja, kultúrája, identitása, karaktere 
szempontjából, ezért a támogatási rendszer évről-évre bekerül az önkormányzat költségvetésébe.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 BÁCSKAI TÉR 7.

 DESZKÁS UTCA 7.

 EÖTVÖS UTCA 4.

 KÁDÁR UTCA 13.

 DEÁK FERENC UTCA 6.

 ATTILA UTCA 9.

 TÓTH KÁLMÁN TÉR 4.
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 JÓKAI UTCA 72.

 TELEKI UTCA 12.

 DÓZSA GYÖRGY ÚT 21.

 FÖLDVÁRI UTCA 5.

 ÁRPÁD SOR 78.

 BARTÓK BÉLA ÚT 6.
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 SZABOLCS UTCA 47.

 TOMPA UTCA 50. ARANY JÁNOS UTCA 13.

 TREFORT UTCA 49.

 LIPTÁK ANDRÁS UTCA 20.

 BERÉNYI ÚT 11.

 FÖLDVÁRI UTCA 31.

 FŐÉPÍTÉSZ: Lukácsi László
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1992
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 3-6
 TÁMOGATÁS CÉLJA: helyi védett vagy védelemre érdemes, illetve védett területen lévő épületek 
felújítása

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 1,5-3 mFt, 2 mFt (2019)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,2-1 mFt, legfeljebb 50%
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Bizottság bírálja, tagjai: főépítész, Városvédő Egyesület képviselője, Város-
építészet munkatársa

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: szakismeretekkel, jogosultsággal rendelkező kivitelező által 
végzett munka

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: helyszíni szemle, felmérés, fotók (ellenőrzést a Városépíté-
szet munkatársa végzi)

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Néhány építészeti értéket sikerül megmenteni a bontástól, kedvezőbb képet 
mutat a település, támogatással könnyebben belevágnak egy-egy felújításba, esetenként szak-
szerűbben végzik el.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 FŐÉPÍTÉSZ: Kassai-Szoó Dominika, Turi Attila
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2005
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-3
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: kb. 40
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 50% (2018-ig) 500 eFt,

 2019-től: 50%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2005-2017: 1-1,7 mFt

 2017-től: 2,5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: kb. 500 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész szakmai javaslata alapján a Településfejlesztési Bizottság dönt

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: helyi védett épület (I. vagy II. védettségi kategória),
 védett elemek felújítása, mely építészeti értéknövekedést eredményez, 
 támogatási megállapodás feltételeinek elfogadása
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: A végső ellenőrzést a főépítész végzi. 2019-től két közbenső főépítészi 
művezetés történik, az építtető segítése, illetve a terv szerinti megvalósítás érdekében. Elszámolni 
a támogatás összegéről szükséges, a számlák bemutatása és a főépítész nyilatkozata alapján a 
támogatási összeg kifizethető.

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Nagyon fontos a támogatás, hiszen látványosan és „korhűen” újulhatnak 
meg a településen értéket képviselő épületek. Fontos az anyagi támogatáson túl a főépítészi 
szakmai tanácsadás és jelenlét is mind a tervezés, mind a kivitelezés sarkalatos pontjainál.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 KINIZSI UTCA 15.

 BUDAI UTCA 35.

 FŐÉPÍTÉSZ: Ilyés Marianna
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2018
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-4
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 2 (2018)
 TÁMOGATÁS CÉLJA: helyi védett épületek felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: legalább 5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: átlag 2 mFt, legfeljebb 50%

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: főépítész és szakmai munkacsoport javaslata alapján 
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: városképi illetve várostörténeti jelentőség
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,

 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: rendeletben rögzített pénzügyi elszámoló lappal
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült ezt a folyamatot elindítania az önkor-
mányzatnak, és minden formában erősítjük, fontosságát hangsúlyozzuk a város vezetői felé. 
Biztos, hogy a folyamat pár év alatt érezhető megújulást eredményez majd a városképben.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 DOBOS JÁNOS LELKIPÁSZTOR KRIPTÁJA 
Református Öregtemető
Dobos János, a ceglédi református egyház lelkipásztora 
1804-ben született és 1887-ben, lelkipásztorságának 59. 
évében hunyt el. Lelkészként élte végig a ceglédi reformá-
tus nagytemplom és a református fiúiskola építését. A Kos-
suth Lajost meglátogató turini százas küldöttség szónoka 
volt, püspökhelyettes. A Cegléd történetében nagy szerepet 
játszó püspök, és hozzátartozóinak sírja mind az egyház 
mind a város szempontjából védett értéket képvisel.
Felújítása az utólagos lefedés és a vakolatok visszabontá-
sával, az íves lezárású középső traktussal és a szomszédos 
kriptákhoz hasonlatosan kialakított sarokpillérekkel 
történt, a sírok mozgatása nélkül. Az alapozással együtt 
újraépült a kripta falszerkezete, megerősítésre került a 
belső boltozat, mindez az eredeti téglák felhasználásával 
és rejtett koszorúk beépítésével, valamint a fedés újrabeto-
nozásával történt. A kőtáblákat helyi kőrestaurátor újította 
fel, s ezután kerültek vissza eredeti helyükre.
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 TUSÁK BRAGYOVA HÁZ

 SZŐLŐSI TÁJHÁZ

 GYÓNI TÁJHÁZ

 FŐÉPÍTÉSZ: Dr. Farkas Gábor
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2017 (helyi védelmi rendelet 2010-től) 
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ÉV: 4 (2017)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 4 (önkormányzati épületek)
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térintendő támogatás, az Értékvédelmi Alapból
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 200 eFt, (változó)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2 mFt (2018)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 200 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész szakmai javaslata alapján a képviselőtestület dönt
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás 
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: munkák helyszíni ellenőrzése, szakmai beszámoló, anyag 
és díj számlák benyújtása a támogatás mértékéig

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Dabas önkormányzata 2010-ben együttműködést kötött a Fiatal Műem-
lékvédők Egyesületével (FME) a helyi építészeti értékek feltérképezésére, a Halász program 
keretében. Az együttműködésnek része a dabasi kúriák makettezése, hiszen a mai napig 30 
db kúria áll a településen. Az egyesület és a város munkájának köszönhetően ma már 110 db 

helyi védelem alatt álló érték van a városban, közte templomok, temetők, kúriák, polgári házak, 
parasztházak szobrok stb. Az FME legértékesebb munkája a helyi épületek építészeti felmé-
rése, melyben a Szent István Egyetem építész hallgatói is dolgoznak. Első támogatásként tehát 
a tulajdonosok térítésmentesen kapják meg védett épületük felmérési tervdokumentációját. 

 Az Értékvédelmi Alap pályázata új dolog, még kevés az érdeklődő, de az önkormányzat a saját 
védett épületeinek felújításával próbál szemléletet formálni: a négy felújított épület mind az 
önkormányzat tulajdona. Tapasztalatunk, hogy személyesebb kapcsolat kialakítása szükséges 
a tulajdonosokkal, hogy megértessük mi az, ami érték, és ne csak az előírásokat lássák, 
hanem a védett épület előnyeit is. Fontosnak tartjuk az érintettek tájékoztatását is a lehetséges 
támogatásokról. 

 Kiemelendő, hogy a város kúria negyede és egy népi jellegű településrész is területi védettsé-
get kapott, hogy a helyi sajátosságokat megőrizhessük. Sok esetben nem a pénzhiány, hanem 
az jelenti a problémát, hogy alig akad kőműves, aki hagyományos szerkezeteket, vakolatdísze-
ket tud készíteni, illetve asztalos, aki korabeli nyílászárót tud még javítani vagy újrakészíteni. A 
megfelelő szakember megtalálása nehezíti az építészeti értékek szakszerű felújítását. 

 (Kecskeméti Norbert)

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 MÚLTIDÉZŐ LAKÓPONT

 NEMES KÚRIA
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 SZENT LÁSZLÓ UTCA 2/B

 BODOKY UTCA 1.

 DÓSA NÁDOR TÉR

 PIAC UTCA 19.

 PIAC UTCA 59.

 FŐÉPÍTÉSZ: Gábor István
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2018
 TÁMOGATÁS CÉLJA: védett érték feltárása, fenntartása, karbantartása, felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 5 mFt 
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottság pályáztat, polgármester dönt
 BEMUTATOTT FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK: Civis Ház Zrt. (Debreceni Vagyonkezelő) kezelésében lévő 
védett épületek, és építészeti értéket képviselő belvárosi társasházak (2018-19)

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, elszámolni a teljes támogatási összeggel szükséges, 
kivitelezői számlák, bizonylatok leadásával

 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: a teljesítést a város műszaki ellenőre és a városrendezési osztály elle-
nőrzi, igazolja

 részletes szakmai és pénzügyi beszámoló szükséges
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A pályázat keretében még nem készült el homlokzat, a bemutatott példák 
a vagyonkezelő által mintaként felújított épületek, hogy a pályázók lássák, mit lehet elérni a 
támogatással.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 ÁRPÁD UTCA 26.

 GÁBOR ÁRON 
UTCA 3.

 MUNKÁCSY 
UTCA 20.

 ÁRPÁD UTCA 28/B

 FŐÉPÍTÉSZ: Béres István
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2000
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 3-6
 TÁMOGATÁS CÉLJA: védett, védelemre érdemes, illetve védett területen lévő épületek felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 3,5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,2-1 mFt, legfeljebb 50%
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: szakmai bizottság véleményezi (tagjai: főépítész, Városbarátok Köre képvi-
selője, Városépítészet munkatársa), Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: szakismeretekkel, jogosultsággal rendelkező kivitelező által 
végzett munka

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: helyszíni szemle, felmérés, fotók (ellenőrzést a Mérnöki 
osztály munkatársa végzi)

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Az építészeti értékeket sikerül megmenteni a bontástól, pusztulástól. 
 Igényes, karbantartott utcaképet mutat a város, támogatással könnyebben belevágnak a tulajdo-

nosok egy-egy költségesebb felújításba, esetenként szakszerűbben végzik el.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 FŐÉPÍTÉSZ: Rátkai Attila
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1998
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 5-10 (2008-tól)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 56 (2008-tól)
 TÁMOGATÁS CÉLJA: legalább 4 lakásos társasházak, lakóházak utcai homlokzatának felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: kamatmentes visszatérítendő támogatás 3 évre, vagy vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás (együtt legfeljebb 25%)

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: költségvetés fedezete, ill. Bizottság határozza meg, de legfeljebb 25%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 4-10 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Városképi és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el
 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: tervdokumentáció és a szükséges engedélyek,

 közterületről feltáruló homlokzat felújítása, homlokzati elemek (lépcsőházi portál, ajtó, ablak, 
esőcsatorna) cseréje

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: előnyben részesülnek többek között:
• városképi szempontból jelentős homlokzat-felújítások,
• homlokzati elemek és tartozékaik, közforgalom előtt megnyitott kapuáthajtók felújítása,
• a történelmi belváros környezetében található kapualjak felújítása,
• a nagyobb önkormányzati hányadú társasházak.

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes bekerülési összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: 2 éven belül meg kell valósítani, műszaki tartalmat a Városüzemeltetési 
Iroda ellenőrzi, műszaki ellenőr igazolása és pénzügyi elszámolás szükséges

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 ZALÁN UTCA 5-7.

 DOBÓ TÉR

 ÉRSEK UTCA 2.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Alvári Csaba
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2001
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-2
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 8
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás és kamatmentes kölcsön (2018-ig)

 vissza nem térítendő támogatás (2018-tól)
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: legfeljebb 50%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 1 mFt (2011-2016 között szünetelt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,3-1 mFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a pályázatokat a főépítész bírálja el, és a Városüzemeltetési Bizottság terjeszti 
elő a támogatási javaslatot

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: védett érték fennmaradását segítő beavatkozás, homlokzatki-
alakítás (felületképzés, részletek, nyílászárók, stb.), külső megjelenés

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: pályázó készre jelenti a beruházást, benyújtja a számlákat, főépítész 
ellenőrzi a megvalósulást, majd a Közgazdasági Irodának javasolja a kifizetést

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Bár a műemlékekre sem jut elég forrás, de fontos lenne valamilyen állami 
támogatás (pályázat) a helyi védett értékek fenntartására is. Például jól működhetne az, ha a tele-
pülési támogatás mellé adna az állam valamennyi kiegészítést.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 SZENT MIKLÓS UTCA 19.

 HARGITAI UTCA 1.

 FARAGÓ BÉLA FASOR 5.

 FŐÉPÍTÉSZ: Karsádi György
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2007-2017, 2018-tól településképi rendelet szabályozza
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 2
 TÁMOGATÁS CÉLJA: helyi védett épületek homlokzatának felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 5 mFt, legfeljebb a bekerülés 50 %-a, de csak anyagköltségre hasz-
nálható fel

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2-5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 2-5 mFt, 

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el
 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: tervdokumentáció és a szükséges engedélyek, teljes épület külső felújí-
tása, vagy közterületről feltáruló homlokzat felújítása, illetve nyílászárók cseréje, színezés stb. 

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: előnyben részesülnek többek között: városközpontban lévő 
épületek, kiemelt jelentőségű épületek

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, anyagszámlák mértékéig
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: az anyagvásárlást a tervező igazolja, megvalósítás legfeljebb 3 év alatt
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A módszer bevált, lakossági vagy tervezői kezdeményezésre indul a pályá-
zati eljárás.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 LENKE VILLA

 GYULA VILLA
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 FŐÉPÍTÉSZ: Öveges László
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2008
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: átlagban 5
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 37 db (51 db sikeres pályázat)
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térintendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: felső határ nincs meghatározva, de legfeljebb 70%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 6 mFt, 2018 óta 10 mFt (elmúlt 10 év átlaga: 3,8 mFt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 1 mFt (elmúlt 10 év átlaga) 
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész és a szakbizottság ajánlása alapján a polgármester hagyja jóvá
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: Értékelés sorrendje: 
• magántulajdonban lévő kisebb, egy-két lakásos, helyi védett épületek állagmegóvása, felújítása

• védett, több lakásos társasházak felújítása
•  védett intézményi épületek felújítása
• egyéb célok (pl. a témában könyv kiadása, tervek archiválása)

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: előfinanszírozás önkormányzat költségvetéséből (Városi Támogatási 
Program), elszámolni csak a támogatási összeg mértékéig szükséges

 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: utólag benyújtott számlával, helyszíni szemlével igazolva
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A Városi Támogatási Program „műemléki” célprogramja keretében 2008 óta 
támogatja a város a védett épületek felújítását. A TAK és a településképi rendelet készítése nyo-
mán még inkább hangsúlyt kapott a felújítások támogatása. Azon dolgozunk, hogy ez a folyamat 
erősödjék.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 ÁROK UTCA 27.

 KÖLCSEY UTCA 9. SERFŐZŐ UTCA 17.

 LOSONCZY UTCA 7.

 JOSIKA UTCA 2.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Fóris Viktória, 2019 márciusig L. Balogh Krisztina
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1995
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-8 (átlag utóbbi években: 2)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 56
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás a Helyi Védettségű Épületek 
Felújítási Támogatási Keret terhére

 TÁMOGATÁS CÉLJA: Cél a védett értékek megőrzése a jövő nemzedékei számára, a város törté-
nelmi folytonosságát bizonyító helyi építészeti értékek megtartása, fenntartása az itt élők önbe-
csülésének, városszeretetének elősegítése érdekében.

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: legfeljebb 50% 
 TÁMOGATÁSI KERETÖSSZEG / ÉV: 1,5-2 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 150 eFt-1 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság dönt a főépítész 
szakmai javaslata alapján

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: 
• a védett építmények megőrzése, felújítása,
• a védett épület teljes, vagy a védett utcafronti homlokzat teljes helyreállítása, felújítása 

támogatható,
• támogatás nem adható önállóan nyílászáró, árnyékolószerkezet, tetőhéjazat vagy bádogos szer-

kezetek felújítására, cseréjére.
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,

 elszámolni a beruházás teljes összegéről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: az elkészült munka után, kivitelezői számlák kiegyenlítését igazoló 
bizonylatok bemutatása és felújítás előtti és utáni állapot dokumentálása után, a főépítész és a 
műszaki beruházási kolléga helyszíni szemléje és igazolása alapján

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Fontos lenne a pályázat népszerűsítése, hogy többen éljenek a lehetőséggel, 
de ezzel együtt a forrás emelése is szükségszerűvé válik. Fontos lenne, hogy az emberek értékként 
kezeljék a védettséget, ne pedig kötöttségként és teherként. A támogatással fontosnak éreznék az 
építészeti örökség megóvását, amiért önszántukból tennének is, és nem feltétlen kényszerből.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 ZÁRDA UTCA 29.

 TALLIÁN GYULA UTCA 8.

 ADY ENDRE UTCA 15.

 BAJCSY ZSILINSZKY UTCA 31.  GR. APPONYI ALBERT UTCA 29.
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utcakép, a házak egységessége nem jelentett egyhangúságot, vagy 

egyformaságot.

Az építőanyagok széleskörű, ipari előállítása előtt nem állt rendel-

kezésre ennyiféle mesterséges építőanyag. Mész, homok, agyag, 

andezit, kézzel vetett égetett tégla, fa födémgerenda és cserép, 

vagy növényi fedés. Ezek álltak az építtető rendelkezésére, ezek az 

anyagok, a praktikum és hagyományok formálták a népi építészetet 

olyan harmónikusra, amire ma is sokszor rácsodálkozunk. Minden 

régiónak megvolt a maga szokása, így Kisoroszinak is, amihez 

ösztönösen ragaszkodott. A önmegvalósító világban mindenki felül 

akarja szárnyalni a másikat, ráadásul az ipar előregyártott anyagai, 

ablakai kiábrándító aránytalanságokat eredményeznek egy régi 

parasztházon.

Kisorosziban a főhomlokzat aránya felbomlott a 70-es években, 

és a régi dupla ablakok helyére akkor „mondern"-nek számító 

nyílászárók kerültek. A régiek pontosan ismerték a harmóniát: két 

ablakszem elöl, plusz felül a padlásszellőző nyílás. 

Mostanra egyre több helyen kerül zsalugáter a redőny helyére. Itt is 

roppant fontosak azonban a pontos, harmonizáló arányok, a színről 

nem is beszélve. Kisoroszi népi hagyományaihoz a sötétzöld, a pácolt 

barna, vaslemezes ablaktáblánál a fekete is illett a fehér falhoz.

SZILY BOLDIZSÁR

VÉDETT NÉPRAJZI KINCSÜNK AZ ÓFALU

A Kisorosziba látogató turisták, 

magyarok és külföldiek egyaránt, 

szívesen nézegetik, gyakran 

fényképezik a falu utóbbi évek-

ben felújított szép régi házait, 

hiszen valami olyasmit látnak, 

ami a nagyvárosi rengetegben 

nincs, sok más faluban is már 

csak alig-alig fellelhető, s érzik, 

hogy ez értékes, hitelesen vidéki, 

eredeti. 

Az "Ófalu Rehabilitációs 

Program" 2007-ben kezdődött. 

Molnár Csaba polgármester 

úr támogatni valónak tartotta Nádasdy-Csontos Elek képviselő úr 

azon ötletét, hogy Kisoroszi településmag épületállományának utcai 

megjelenését az eredeti állapotra pályázat útján visszaállítsuk. 

Ebben vállaltam szakmai segítségnyújtást. 

2019-ig több mint 60 homlokzat, kapu illetve kerítés újult meg 

az Ófalu területén. Örömmel látjuk a tendenciát, miszerint egyre 

nagyobb az érdeklődés a szebb és tartósabb asztalosmunka, a szép 

vakolatdíszek és a hagyományos megjelenésű homlokzat iránt. 

Éves szinten átlagban 5-6 homlokzatra jut elegendő támogatás. Ez 

a kezdetekben 200 000 Ft-ról indult, de a közelmúltban már 250 000 

Ft vissza nem térítendő támogatást jelent házanként. A pályázati 

hátteret Kisoroszi Önkormányzata biztosítja, nem kapunk külső 

pénzügyi támogatást.

A házak homlokzatainak visszaállításánál a hungarocell, illetve a 

műanyag alapú festékeket és műanyag nyílászárókat nem támo-

gatjuk. Ezek nem természetes anyagok. Kiábrándító, ha a vékony 

vakolat alól kikandikál a műanyag. A modern szintetikus festékek 

színvilága agresszívabb a hagyományosnál, a népi építészetben nem 

léteztek ezek. Ha megnézzük az 1930-as években készült kisoroszi 

képeket, a fehér meszelés dominált, valamint az ügyes kőművesek 

által készített mesteri vakolatdíszek.

A házak korántsem voltak egyformák. A méretek, az arányok, 

az ablakok hasonlósága mellett mindegyik ház különbözött egy 

kicsit a másiktól, akár a kapuzatban, akár a vakolatdíszekben. Az 

Kisorosziban helyi jellegzetesség a gyönyörű, egy tömbből faragott 

kőkapu a kőáthidalóval. A főutca egyik pályázója a Magyar Néprajzi 

Múzeum által készített korabeli, 1930-as fénykép alapján rekonst-

ruáltatta a hiányos kapuáthidalót, és gyönyörű lett. Sajnos ma már 

szinte lehetetlen Dunabogdányból ilyen nagyméretű kőtömböket 

hozatni, mert a robbantásos bányászat széttöri a köveket. Ha 

megnézzük a régi fényképek kapuzatait, látszik, hogy helyi asztalos-

mesterek készítették a kapukat deszkából, egyáltalán nem volt sem 

vaslemez kapu, sem szögvas kerítés. Még a hatalmas szénássze-

kerekhez is fából készítették a szárazkapukat. Hasonlók voltak, 

mégsem teljesen egyformák. A korábbi mesterek pontosan érezték a 

házhoz illő arányokat.

Láttam arányaiban jól sikerült, új építésű, de hagyományos tömeg-

formálású épületeket. Ha az építtető a népi építészet arányrend-

szeréhez igazodva kíván lakhelyet emelni magának, akkor érdemes 

alapos néprajzi kutatómunkát végezni, és nem csak a anyaghasz-

nálat és tömegképzés tekintetében, hanem a népi prakitika, és 

észszerűség vonatkozásában is. Sokan szívesen alkalmaznak kitűnő 

állapotú bontott téglákat, hódfarkú cserepeket, ezek színei sokkal 

természetesebbek, mint az újonnan gyártottaké. A ablakok, ajtók 

belső arányai, osztásai is fontosak. Igazán szép eredményt csak 

asztalos által egyedileg gyártott, és a házhoz tervezett nyílászárók 

alkalmazásával érhetünk el.

A népi építészet szépsége éppen egyszerűségében, letisztult 

formakincsében lakozik. Nem kell félni a fehér faltól, nem véletlenül 

fényképezték a 30-as években a néprajzosok a kisoroszi házakat. A 

fa természetes színével, az egyszerű, tompa színű zsalugáterekkel 

gyönyörűen tudott harmonizálni. 

A homlokzatok visszaállítási tervei a szélesebb tájegység formakin-

cséből valók, nem kitaláltak, számos néprajzi anyagban találhat ilyen 

motívumokat az, aki hitelesen és mégis egyedien szeretné díszíteni a 

házát. Jónéhány vakolatdíszt saját kezűleg készítettem el. 

A globalizáló világ arctalanná gyúrja az embereket. Nálunk nem a 

mediterrán lapostető a hagyomány, nekünk vannak saját hagyo-

mányaink, és nem is akármilyenek! Ha idejön egy külföldi, azonnal 

és jó érzékkel felismeri azt, ami speciálisan hungarikum. Kár 

idegeneket utánozni, amikor saját értékeink is vannak. Néhány éve 

Pest megye kulturált települése díj első helyezését kaptuk meg ezzel 

a programmal, a nemzeti, regionális hagyományaink ápolásáért, 

megbecsüléséért. Ez most már érték.

Az interjút készítette: Futaki (Horog) József

38 39

KISOROSZIKISOROSZI



 Ó UTCA 9.

 KLAPKA UTCA 1.

 SZÉCHENYI UTCA 55.

 SZÉCHENYI UTCA 53.

 SZÉCHENYI UTCA 129.

 SZÉCHENYI UTCA 11.

 SZÉCHENYI UTCA 171.
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 SZÉCHENYI UTCA 104.

 SZÉCHENYI UTCA 134.

 RÉV UTCA 20.

 SZÉCHENYI UTCA 118.  TEMETŐ UTCA 1.

 HŐSÖK TERE 12.

 SZENT ERZSÉBET TÉR
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 FŐÉPÍTÉSZ: Király Noémi (korábban Körmendi Judit)
 FELÚJÍTÁSOK MENTORA: Szily Boldizsár építész (felújítási tervek, vakolatdíszek készítése)
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2007
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 4-6
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 65-70 épület, 5 kapu és kerítés
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 1-1,5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 250 eFt (korábban 200 eFt), legfeljebb 90%
 TÁMOGATÁS CÉLJA: az ófalu védett házai és a hagyományos utcakép (kerítés, kapu) felújítása, 
Kisoroszi egyedülálló faluképének megóvása

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Bíráló Bizottság sorrendet határoz meg (tagjai: képviselők, helyi szakembe-
rek, építési hatóság munkatársa, mentor, polgármester), képviselőtestület dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: tömegükben (méreteikben, arányaikban) hagyományőrző, ún. 
parasztházak, településen belüli elhelyezkedés, az eredeti homlokzat visszaállítása, előnyt élvez 
aki az előző években pályázott

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: elő- (kb. 50%) illetve utófinanszírozás
elszámolni csak a támogatás összegéről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: az elkészült munka után, építőanyag számlák csatolásával, a folyamatos 
ellenőrzését a mentor végzi

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Hasznos és fontos, Kisoroszi arculata jelentősen megváltozott az elmúlt 10 
évben, az emberek már örömmel fogadják az ilyenformán megújult homlokzatokat, „divat” lett a 
helyreállítás, az eredmény magáért beszél.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 KOSSUTH UTCA 18.

 SZÉCHENYI UTCA 108.
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 HUNYADI UTCA 10.

 PETŐFI UTCA 48.

 KOSSUTH LAJOS UTCA 16.

 KOSSUTH LAJOS UTCA 38.

 HUNYADI UTCA 51.

 FŐÉPÍTÉSZ: Kovács Péter
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2004
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-2
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 9
 TÁMOGATÁS CÉLJA: A város történeti folytonosságát bizonyító építészeti értékeket magában 
hordozó épületek és építmények megőrzése eredeti állapotukban. Ezek felújítása jelentős költsé-
gekbe kerül, ezért a támogatás segíthet ezen költségek támogatásában.

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 500 eFt, legfeljebb 50%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 0,5-1 mFt

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 300-500 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság értékel, a döntést a képviselőtestü-
let hozza meg

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: Előnyt élveznek, ha az épület állapota az állékonyságot és a biz-
tonságot veszélyezteti vagy a felújítás a településkép kedvezőbb alakítása érdekében szükséges. 
A támogatás ingatlanonként csak egyszer vehető igénybe.

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, de 50% fizethető az 50%-os készültségnél,
 elszámolni a beruházás teljes összegéről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: az elkészült munka után, számlák csatolásával, a munkát egy bizottság 
ellenőrzi

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2017
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-2
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 2
 TÁMOGATÁS CÉLJA: védett épületek homlokzatának felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 300 eFT - 1,5 mFt, legfeljebb 50%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 300 eFt -1,3 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 300 eFt -1,3 mFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a pályázatokról a képviselőtestület dönt
 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: felújítási terv és műszaki leírás, a szükséges engedélyek
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: műszaki és városképi indokoltság
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: előfinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: pénzügyi elszámolás szükséges az adott évben, átadás-átvételen az 
önkormányzat képviselője részt vesz

 BEMUTATOTT ÉPÜLET: Dr. Barna Domokos-féle családi ház, épült 1912-ben, ún. görbe háztípust 
reprezentáló lakóház. Vakolt homlokzatát gazdagon díszítik Bozsik- kerámiák.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS  FŐÉPÍTÉSZ: Király Noémi
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2005
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-2
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: adókedvezmény vagy pénzügyi támogatás (az elmúlt években az adóked-
vezményt kérték a pályázók, építményadóra vagy a védett értékhez kötődő helyi adóra)

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: adómentesség legfeljebb 8 évig, vagy adókedvezmény az adó 20%-áig, védett-
ségtől és a felújítás mértékétől függően, a konkrét mértékét az illetékes bizottság határozza meg

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: legfeljebb a helyi adó mértéke
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész javaslatával és egyetértésével a polgármester bírálja el
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere, 

 elsőbbséget élveznek a kiemelt övezetekben lévő helyi védett épületek
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozott
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: Támogatás csak akkor nyújtható, ha a védett értéket a tulajdonos 
megfelelő módon fenntartja, karbantartja, valamint az építéssel összefüggő előírásokat betartja. 
Bírálat a felújítás után történik, a tulajdonos kezdeményezi, tervtanácsi véleményezés után a 
képviselőtestület dönt. Ellenőrzés személyes megkeresés, helyszíni szemle alapján történik.

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Az elmúlt években egyre népszerűbb támogatási forma, kedvelt az adóked-
vezmény /de leginkább a több évig tartó adómentesség/. Sokat segít a védett értékeink megőr-
zésében és felügyeletében, leginkább az elmúlt években „lakóépület esetén mindenki azt csinál, 
amit akar” szemlélet elhatalmasodása óta.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 VILLAÉPÜLET

 SZENT IMRE 
HERCEG ÚTJA, 
EGYKORI PRÉSHÁZ
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 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 122.

 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 60.

 REFORMÁTUS TEMPLOM
 REFORMÁTUS TEMPLOM

 MAGYAR UTCA
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 FŐ UTCA 33.

 SZENT LÁSZLÓ TÉR 6.

 FŐÉPÍTÉSZ: Svégel Gábor
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1993
 TÁMOGATÁS CÉLJA: helyi védett épületek felújítása
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-2
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 10-12
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 100-500 eFt, beérkezett igénytől függően, legfeljebb 50%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: a képviselőtestület évente határozza meg
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 100-500 eFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: főépítész előkészítése alapján a Városfejlesztési Bizottság javaslatára a kép-
viselőtestület dönt 

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi építészeti értékek érvényre juttatása, az építészeti jelleg-
zetesség és látvány védelme, védett érték egyedisége, a védett érték állapota, elpusztult értékek 
helyreállítása, városképi szempontok érvényesülése, a felújítás mértéke

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, kifizetés a városi főépítész által kiállított teljesítés 
igazolással (helyszíni szemle, fotó)

 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: az elvégzett munkák igazolása és kifizetése után
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A támogatás hasznosságához nem fér kétség, van amikor ez a kisebb-nagyobb 
támogatás dönti el a beruházás megkezdését, vállalását.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 SZÉCHENYI TÉR 7.

 SZÉCHENYI TÉR 18.

 BEREGSZÁSZI UTCA 8.
 FŐÉPÍTÉSZ: Kitley Tibor
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1998
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 10-15
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 220-240 (1998-2018) – néhány épület többször is kapott
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás, adómentesség
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 1 mFt, de legfeljebb a beruházás 50%-a
 KIEMELT NAGYOBB BERUHÁZÁSNÁL: 10 mFt is lehet, 5 évre elosztva
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 5 mFt (1998), 20 mFt (2019)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: szükséges: építési vagy örökségvédelmi engedély, illetve bejelentési eljárás. A 
bírálat többlépcsős. Először a főépítész készít egy szakmai értékelést, majd a Javaslattevő Munkacsoport 
véleményezi (tagjai: műemléki szakemberek, városvédők, bizottsági elnökök). A döntést a Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság hozza meg, átruházott hatáskörben.

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: 
• megfelel-e az előírt szempontoknak, tartalmi követelményeknek; 

• rendelkezik-e a költségek támogatáson felüli részével; 
• a védettséggel összefüggésben lévő munkanemek vehetők figyelembe; 
• a támogatás mértéke összhangban legyen az építészeti értékkel, a műszaki állapottal; 
• a felújítás várható hatása a városképre, az épület frekventált fekvése; 
• korábban támogatást ugyanazon épület felújítására; 
• a főépítész építészeti szakvéleménye a pályázatról (a szerződésben előírható a korábbi szakszerűtlen 

átalakítások megszüntetése);
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással,

 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szakmai és pénzügyi beszámoló után, a kivitelezői számlák alapján, helyszíni 
szemlét követően, bizottsági döntéssel.

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Mindenképp fontos és hasznos a támogatás, a legtöbb esetben e nélkül nem is 
fogtak volna hozzá a felújításhoz. A felújításhoz elő lehet írni a szakmai feltételeket (főleg mióta telepü-
lésképi bejelentés is van), ami a végeredmény szempontjából előnyös.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 SUGÁR UTCA 13., 
POMPILIUS (PIARISTA) KÁPOLNA

 FŐ ÚT 14.

 SZÉCHENYI TÉR 14. KÖNIGH-HÁZ

 FŐÉPÍTÉSZ: Gilincsek Gábor
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1997
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-3
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: Korábban legfeljebb a költségek 50%-a, kamatmentes kölcsönnel 
kiegészülve, jelenleg legfeljebb 40 %.

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 7 mFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: A pályázatok elbírálását a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság végzi a 
Közgyűléstől átruházott jogkörben eljárva.

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: A munkák végeztével, a számlák és igazolások hiánytalan benyújtását 
követően történik a helyszínen az elvégzett munkálatok megtekintése, majd a pályázaton elnyert 
összeg kifizetése.

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A pályázat nagyon hasznos és fontos, nagyon sok helyi védett épület felújí-
tása nem tudna csupán önerőből megvalósulni.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 DEÁK TÉR 10., POLLÁK-HÁZ

 ROZGONYI UTCA 6.

 ROZGONYI UTCA 8.

 DEÁK TÉR 13-
KÖLCSEY UTCA 4., BAJER-HÁZ

 FŐ ÚT 16., OSZTRÁK-MAGYAR BANK
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 REFORMÁTUS ISKOLA 
HŐSÖK TERE 9.
A főtéren található egykori Református Főgimnázium (ma Iskola), az alföldi szecesszió 
egyik jellemző példája. A földszinten kváderes vakolatú, az emeleten látszó tégla mezőkkel 
ékesített vakolt ablakkeretes homlokzatát a főbejárat felett kupola koronázza. Az épület 
küllemében illeszkedik a mellette álló Református Gimnáziumhoz. Érdekesség, hogy eleink 
a korábban épült, de kisebb tömegű iskolaépület homlokzatát és kupoláját alakították a 
településképileg meghatározóbb gimnáziuméhoz.
A fenntartó a korszerűsítéssel szükségessé vált felújításhoz igénybe vette az önkormányzat 
részéről biztosított támogatást is.

 DÍSZES POLGÁRHÁZ 
FÜRJ U. 5..

A Homokoldalon 1857-ben épült gazdag-
paraszti lakóházat a XIX. század végén 

bővítették és alakították „polgári” jellegűvé. 
Homlokzatán a településen több generáción 

át épületkerámiát is gyártó Molnár-féle, 
eredeti gipsz díszek láthatóak. Az épület 

kerítését, fa kapuzatát is az épület küllemé-
hez illeszkedővé alakították át. A felújítás 

eredményeként egységes karaktert sugárzó, 
a településre jellemző védett épület értékvé-

delme valósult meg. 
Az önkormányzat által biztosított forrásból 

a nyílászárók cseréje, az egyéb munkák a 
Népi építészeti emlékek helyreállítása forrás 

felhasználásával valósult meg.

 MÁZAS KERÁMIÁVAL DÍSZÍTETT HOMLOKZATÚ ÉPÜLET, KÁLVIN TÉR 7. 

 AZ OROSZLÁN PATIKA ÉPÜLETE AZ EGYKORI „KETSKEMÉTI” KAPUNÁL, KECSKEMÉTI ÚT 18.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Tényi András
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2007
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-4
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 60
 TÁMOGATÁS CÉLJA: műemlékek és helyi védett épületek megújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 800 eFt (magántulajdonú épületeknél), 1,6 mFt (közösségi épületek-
nél), de legfeljebb 30-50% (fordítottan arányos a beruházási összeggel)

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2 mFt, igény esetén növelhető (korábban 1 mFt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,4-1,6 m Ft 
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész szakmai javaslata alapján a képviselőtestület dönt

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: tervdokumentáció és a szükséges engedélyek,
 közterületről feltáruló homlokzat felújítása
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: védettség formája, településképi jelentőség
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,

elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: folyamatos helyszíni szemlék, pénzügyi elszámolás szükséges
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A támogatási formának egy tipikus mezővárosi településen jelentős szem-
léletformáló és identitáserősítő szerepe van. Az emberekben tudatosodott, milyen gazdag és 
egyedi építészeti értékeknek birtokosai. Ezek felújítva, mindamellett, hogy megfelelnek a jelenkor 
igényeinek, meghatározó díszei is a településképnek. 

 A pályázati támogatás nem csak fizikálisan segít a védett építészeti értékek megóvásában, de 
sokat változtat az épületek megítélésében is.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 LOSONCZY U. 1.
Dezső Kázmér a város életében is jelentős szerepet töltött be: 20 esztendeig volt polgármes-
ter, nevéhez a két világháború közötti jelentős események sora kapcsolódik. A barokk kori 
pincével rendelkező, közel fél évszázadig szociális lakásként funkcionáló településközponti 
épület csodával határos módon minden homlokzati díszét megőrizte. Kapuzata, nyílászárói 
megkopottan, de felújítható állapotban várták a gondos gazdát.
Amikor visszakapta az egyház, régi rangjának megfelelő külleművé varázsolták: új vízszi-
getelést kapott a falazat, a homlokzatról eltávolították a festékrétegeket, a kapuzatot és az 
ablakszárnyakat is felújították. A homlokzat egységes, tört fehér színt kapott, amely így még 
inkább kiemeli az épület különlegességét.

 SZOLNOKI ÚT 31.

 BAKOS AMBRUS UTCA 6.

 VALKÓ-CZIBULKA-SZENTHE KÚRIA, ÖRKÉNYI ÚT 11.

 KECSKEMÉTI ÚT 19.

 CZIRA KOVÁCS LAJOS UTCA 7.
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 ÚJ UTCA 2.

 ÁRPÁD UTCA 1.

 MAGYAR UTCA 1.
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 VÁCI ÚT 15.

 MOLNÁR UTCA 17.

 FŐÉPÍTÉSZ: Varga Csaba
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2002
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-4
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 18 pénzügyi támogatás (15 épülethez) + 2 adómentesség 3 évig
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás, adómentesség 3 évig
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: a beruházás 50%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 0,5 mFt-ról indult, jelenleg 1 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 100-400 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: A kérelmezővel a főépítész tárgyal/egyeztet. A kérelem alapján a főépítész készít 
egy előterjesztést és javaslatot. A támogatásról a Városfejlesztési Bizottság dönt a költségvetésben 
meghatározott keret erejéig. A munka során a főépítész figyelemmel kíséri a kivitelezést, egyeztet az 
építtetővel és a kivitelezővel.

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: Kizárólag értékmegőrző és visszaállító felújítások támogatása 
történik. Településképi szempontból az utcai homlokzatok az elsődlegesek, de támogatható a belső 
homlokzat és az épületbelső értékmegőrző/helyreállító felújítása is. Csak helyi védelem alatt álló 
épületek támogathatók.

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: Az elkészült felújítást a főépítész veszi át és ad igazolást a támogatás 
kifizethetőségéről.

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A támogatás a legsikeresebb önkormányzati kezdeményezések közt említhető. 
Minden támogatásra adott 1 forint újabb 1-3-5 forint magánpénzt mozgósít, tisztán az értékmegőrző 
/ értékfelújító / érték-visszaállító tevékenységre. Ezek 98%-át utcai homlokzatok (vakolatok, vakolat-
díszek, lábazatok, ablakok, bádogos munkák, tetőfedések, nagy- és kiskapuk, stb.) helyreállítására 
fordítják, így településképi jelentősége meghatározó. A támogatás nem csak egy pénzügyi hozzájá-
rulás, hanem a támogatási szerződéssel, illetve a megkeresésből fakadó párbeszéd lehetőségével 
helyes irányba lehet fordítani a felújítási igényeket. Ezek többsége plusz költséget jelent, aminek 
felvállalása nem mindig egyezik a tulajdonos érzékenységével, de mivel ez városi érdek is, ezért 
természetesnek vehető a város támogatása ezekre.

 Nagymaros egy 5000 lélekszámú kisváros, ahol több mint 300 épület áll helyi védelem alatt. Ez azt 
jelenti, hogy a rendbe hozott és ezáltal megmentett értékes házak aránya viszonylag kicsi (a magán- 
erőből felújítottakkal együtt kb. 15-20% az utóbbi 18 évben), azaz e támogatási rendszert fel kellene 
futtatni ahhoz, hogy települési szinten is értékes épületek, részletek ne tűnjenek el örökre.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 NÉMET UTCA 4.  VÁCI ÚT 29. SZENT IMRE TÉR 5.  VÁCI ÚT 20.  VÁCI ÚT 29.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Marosán Andrea
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2013
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-2
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 3
 TÁMOGATÁS CÉLJA: homlokzat felújítás, helyrehozatali kötelezettség esetén
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 1 mFt, de legfeljebb a beruházás 10%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 1 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 300-500 eFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: folyamatos elbírálás,
 a pályázatok értékelését a Pénzügyi Bizottság végzi
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: építész által készített dokumentáció és 90% önerő meglétének 
igazolása szükséges

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges 
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: a pályázat elszámolását, bizonylatait a Pénzügyi Bizottság vizsgálja, a 
helyszínen is ellenőrzi

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 EVANGÉLIKUS 
TEMPLOM

 SZENT ISTVÁN
 UTCA 3.

 VÍZTORONY

 ADY ENDRE 
UTCA 14. 

 FŐÉPÍTÉSZ: Novák Péter
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2016
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-3
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 8
 TÁMOGATÁS CÉLJA: helyi védett épületek felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2-4 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: átlag 1 mFt, legfeljebb a beruházási érték 50%-a

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: fotók a meglévő állapotról, és főépítész helyszíni szemléje
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: városképi jelentőség, közösségi funkció
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,

 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: főépítész nyilatkozata
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Városképileg hasznos a támogatás, jó példaként szolgál a helyileg védett 
épületek tulajdonosainak.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 SZABADSÁG TÉR 22.

 SZENTVÉR UTCA 1.
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 APÁCA UTCA 1.

 FELSŐMALOM UTCA 21.

 SZEPESY IGNÁC UTCA 6.

 IRGALMASOK TEMPLOMA

 IRGALMASOK KÓRHÁZA

 FŐÉPÍTÉSZ: Szécsi Zsolt
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1995
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-23
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 46
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 1 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 0,6-33 mFt között változott
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 1 mFt, legfeljebb 50%

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Bíráló Bizottság dönt (tagjai: Műszaki Osztály vezetője, Városfejlesztési Bizott-
ság delegáltjai, főépítész) 

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a beruházás teljes összegéről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: az elkészült munka után, számlák csatolásával, a teljesítés ellenőrzését 
az önkormányzat szakértők bevonásával végzi

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A támogatás fontos eszköz a település kezében a helyi épített értékek 
védelme szempontjából. Segítségével könnyebben alátámasztható a védelem intézménye, és 
annak társadalmi elfogadottsága is növelhető.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 FŐÉPÍTÉSZ: Radványi György
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2007
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-4
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 9
 TÁMOGATÁS CÉLJA: társasházak, lakóházak utcai homlokzatának felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: kamatmentes visszatérítendő támogatás 3 évre,

 kiemelt területen és a pontozásnál 90%-os eredmény esetén vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatás

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 100-800 eFt, 20-40% (kiemelt területen, homlokzat és kapu együttes 
felújításánál magasabb)

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 600 eFt, 900 eFt (2019)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 100-400 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a Városüzemeltetési, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongaz-
dálkodási Bizottság bírálja el a pályázatokat

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: tervdokumentáció és a szükséges engedélyek, 
 közterületről feltáruló homlokzat felújítása, vagy esőcsatorna, nyílászáró cseréje
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: értékelés pontozásos rendszer alapján: 
• munkák műszaki tartalma (5), 
• a városkép javítása (5), 
• örökségvédelmi vagy helyi védelem (3), 
• önkormányzati tulajdonrész (2), 
• előnyt jelent a kiemelt terület és a helyi védettség

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni csak a támogatási összeg mértékéig szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: a szerződésben rögzített időn belül meg kell valósítani, pénzügyi elszá-
molás szükséges

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A támogatások fontosak, hasznosak, a támogatott területen erősíteni kell a 
figyelemfelkeltést a pályázat és eredményei iránt. 

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 BÁTHORY UTCA 7.

 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 17. RÁKÓCZI UTCA 15.

 MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 5.

 KAZINCZY UTCA 6.

 TÁNCSICS UTCA 20.

 HUNYADI UTCA 49.  TABÁN UTCA 8.

 FŐÉPÍTÉSZ: Körmendi Judit
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2013
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-3
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 5
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 90% (10% önrész)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 1 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 400 eFt (homlokzat), 100 eFt (kerítés)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész szakmai javaslata alapján a Településfejlesztési Bizottság dönt
 PÁLYÁZÓK KÖRE: helyi védett területen: helyi védett épület, vagy értéket teremtő beruházás 

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: 50% előleg számla ellenében, 50% a munka elkészülte után
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: A kivitelezés alatt építész művezetése szükséges, ő igazolja, hogy a 
munka a szerződés szerint készült el. A végső ellenőrzést a főépítész végzi.

 Számla az előleg kifizetésekor szükséges (anyagköltség), a második részletről nem (ez lehetőség 
a házilagos kivitelezésre).

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A településen évekig nem vette senki igénybe a támogatást, mert nem tudott 
hozzá önrészt rendelni. Összesen öt épületet sikerült támogatni, melyből négy helyi egyedi véde-
lem alatt áll, az ötödik pedig rajzi segítséget is kapott az értékteremtő felújításhoz. Az idei évben 
az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a támogatást. 
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 FELSZABADULÁS UTCA 21.

 FŐÉPÍTÉSZ: Salamin Ferenc
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2010
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 5-7
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 33 (2012-16)
 TÁMOGATÁS CÉLJA: kisvállalkozások támogatása (üzlethelyiség homlokzatának felújítása, munka-
helyteremtés ill. megtartás)

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 400 eFt, de legfeljebb 50%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 4-9 mFt (munkahelyteremtés ill. megtartással együtt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 300-400 eFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság dönt, az adócsoport vezetőjének 
bevonásával

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: közterületről feltáruló homlokzat felújítása, vagy esőcsatorna, nyílászáró 
cseréje

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni csak a támogatási összeg mértékéig szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: 2 hónapon belül meg kell valósítani
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A településkép szempontjából fontos a támogatás, javasolt kiterjeszteni a 
magántulajdonosok, a helyi védett terület és a helyi védett épületek körére. A bírálati szempon-
tokban szerepelni kellene az építészeti kialakítás minőségének is.
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 PETŐFI UTCA 17.  RÁKÓCZI ÚT 18.

 RÁKÓCZI ÚT 67.

 FŐÉPÍTÉSZ: Bánfalvi Zoltán
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2017
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 1
 FELÚJÍTÁS TERVEZŐJE: Vári Jenő építész
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: nagyobb részt önkormányzati finanszírozású felújítás a társasház közös 
tulajdonú részein, a magántulajdonosok tulajdon-részaránynál kisebb anyagi hozzájárulásával

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 250 eFt (általános esetben)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: az éves általános keretből rendelkezésre álló határig
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 5,0 mFt a megvalósult felújításnál
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: képviselőtestület dönt a főépítész szakmai javaslata alapján 
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi építészeti értékek érvényre juttatása, az építészeti jelleg-
zetesség és látvány védelme, védett érték egyedisége, a védett érték állapota, elpusztult értékek 
helyreállítása, városképi szempontok érvényesülése, a felújítás mértéke

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a beruházás teljes összegéről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: az elkészült munka után, kivitelezői számlák kiegyenlítését igazoló 
bizonylatok, felújítás előtti és utáni állapot dokumentálása után, főépítész helyszíni szemléje és 
véleménye alapján

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Még kevésbé ismerik a támogatási lehetőséget az érintett ingatlanok tulaj-
donosai, ezért félnek az értékes épületektől és inkább csak tehernek érzik az ezzel járó nagyobb 
kötöttségeket. Igyekszünk minél szélesebb körben tájékoztatni őket, leginkább személyesen. 
Bízunk benne, hogy a megvalósult példa elindíthatja a folyamatot, és többen a felújítás mellett 
döntenek. A támogatási rendszer hasznos és fontos, többek között azért is, mert Siklóson is, mint 
sok településen, az értékes, régi épületek többnyire társasházak, ahol zömmel szerényebb lehe-
tőségekkel bírók élnek.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Sz. Fehér Éva
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2004
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 3-7
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 43 (64 nyertes pályázat)
 TÁMOGATÁS CÉLJA: védett épületek, városképileg kiemelt területen, illetve történeti beépítésű 
területen lévő épületek külső megjelenését érintő felújítása, és ennek tervezése

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 5 mFt, de legfeljebb 50% (védett épület nyílászáróinál 65%)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 9-40 mFt (14 év alatt összesen 215 mFt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 3-4 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Szakmai Minősítő Munkacsoport (tagjai: építési hatóság, főépítész, városfej-
lesztési bizottság, építész kamara) véleményez, polgármester dönt

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: tervdokumentáció és a szükséges engedélyek,

 közterületről feltáruló homlokzat felújítása
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: előnyt élvez: a város megjelenésében kedvező változást ered-
ményező, illetve helyi védett épület felújítása

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, elszámolni a teljes támogatási összeggel szükséges, 
kivitelezői számlák, bizonylatok leadásával

 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: a teljesítést a város műszaki ellenőre és a városrendezési osztály elle-
nőrzi, igazolja

 részletes szakmai és pénzügyi beszámoló szükséges
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A tulajdonosokban mára tudatosult, hogy a védettség a kötelezettségek 
mellett jogokat és lehetőségeket is jelent. A 2004 óta évente kiírt pályázat a helyi értékvédelem 
egyik gyakorlati eszköze. Fontos az önkormányzatnak Szeged egyedi építészeti arculatának meg-
őrzése, pozitív alakítása. Mindez hatással van mindennapjainkra, életérzésünkre, identitásunkra, 
a fiatalok esztétikai nevelésére. A közvetlen társadalmi hasznon túl gazdasági előnyei is vannak a 
városkép tudatos formálásának: vonzóvá teszi a települést az ide látogatók számára.
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 JOSIKA UTCA 29.

 JÓZSEF ATTILA SUGÁRÚT 11.

 JOSIKA UTCA 5-7.  JOSIKA UTCA 5.

 GUTENBERG 
UTCA 22/A

 SZŰCS UTCA 7.

 GUTENBERG 
UTCA 21.
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 JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

 JÓZSEF ATTILA UTCA 3.

 FŐÉPÍTÉSZ: Lantay Attila
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2008
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-6
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 50
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás, illetve visszatérítendő kamat-
mentes támogatás 3 évre (kölcsön)

 TÁMOGATÁS CÉLJA: védett épület, illetve belvárosi épület felújítása
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: legfeljebb 6+6 mFt: 33% támogatás és 33% kölcsön (utóbbi igénylése 
nem szükséges)

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 5-47 mFt támogatás és 10-24 mFt kölcsön (átlagban 27+16 mFt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 4-6 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a pályázatot a közgyűlés bírálja el, megállapodást a polgármester köt
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: közterület felé néző homlokzat és tető felújítása, védett épület, 
valamint a belváros területén fekvő épületek

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: műszaki átadás-átvételi eljárás, ahol a hivatal munkatársa is 
részt vesz, igazolás a saját erő biztosításáról, jogerős használatbavételi engedély

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A támogatás hasznos, fontos.
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 BÁSTYA UTCA 13.

 VÁRKÖRÚT 4.

 LAKATOS UTCA 29.
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 ZRÍNYI TÉR 12. ZRÍNYI TÉR 3.

 VÁR UTCA 1.

 JÓZSEF ATTILA UTCA 8.

 JÓZSEF ATTILA UTCA 10.

 FŐÉPÍTÉSZ: Berkecz Balázs
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2014
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-5
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: önkormányzati tulajdonú kivitelező munkavégzése
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÖSSZESEN: 20 mFt körül öt év alatt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: megközelítőleg 30-40%
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: a kivitelező az állványozást végzi térítésmentesen, továbbá rugalma-
sabb és olcsóbb a munkavégzése; a beruházás további részét a tulajdonosok fedezik

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Szigetváron a belvárosi rehabilitációs munkálatok első ütemét 2013-ban 
uniós támogatásból fejezete be az önkormányzat, és 2014-től kezdve ezt a projektet az értékes 
belvárosi homlokzatok felújításának támogatásával folytatja. A támogatás a 100%-os önkormány-
zati tulajdonú ingatlan- és közterület kezelő kivitelező bevonását jelenti, és az engedélyeztetési 
eljárást is a város folytatja le. A projekt jól halad, tucatnyi épület szépült meg. Ugyan még nem 
minden épület felújítása készült el, de a belváros összes leromlott homlokzatú épületét igyekszik 
az önkormányzat sorra venni.
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 FŐ UTCA 71.

 KOLOZSVÁRI UTCA 7.

 FŐ UTCA 93.

FŐÉPÍTÉSZI EGYEZTETÉS ÉS TERV

 FŐÉPÍTÉSZ: Jánosi János
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2016
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-6
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 10
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 200 eFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2x200 eFt/év (tavasszal-ősszel)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 100-200 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész javaslatával és egyetértésével a polgármester bírálja el

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere, 
 elsőbbséget élveznek a kiemelt övezetekben lévő helyi védett épületek
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: előfinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: a pályázatban leírt munkák elvégzésének igazolása egyszerű számlával, 
ill. a kész megvalósulás megtekintése a munka végén;

 elszámolás a támogatás mértékéig
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Nagyon fontos a támogatás, mert amikor a főépítész a homlokzat felújításo-
kat “bírálja” és bizonyos dolgokat előír, akkor mondhatja azt, hogy oké, többe kerül, de kaphat rá 
200.000 Ft-ot.
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 BÉKE UTCA 11.

 BÉKE UTCA 46.

 HŐSÖK TERE 1.

 IFJÚSÁG UTCA 18.

 DÓZSA GYÖRGY UTCA 66.

 FŐÉPÍTÉSZ: Körmendi Judit
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2013
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-15
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: kb. 40
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 500 eFt (homlokzat+kerítés), 90% (10% önrész)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 1-4 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 400 eFt (homlokzat), 100 eFt (kerítés)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a főépítész szakmai javaslata alapján a Településfejlesztési Bizottság dönt
 PÁLYÁZÓK KÖRE: helyi védett területen, helyi védettségre alkalmas épület
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: 50% előleg számla ellenében, 50% a munka elkészülte után

 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: A kivitelezés alatt építész művezetése szükséges, ő igazolja, hogy a 
munka a szerződés szerint készült el. A végső ellenőrzést a főépítész végzi.

Számla az előleg kifizetésekor szükséges (anyagköltség), a második részletről nem (ez lehetőség a 
házilagos kivitelezésre).

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Fontos és egyre népszerűbb a támogatás, az összeget is igyekszik az 
önkormányzat növelni, 2019-ben 15 pályázó kap támogatást. Probléma, hogy a régebben felújí-
tott épületek a főutak mentén pusztulnak le, semmi nem ösztönzi a tulajdonost, hogy legalább 
a homlokzatot lemeszelje. A kötelező karbantartást is rögzíteni lehetne a szerződésben, vagy az 
önrészt kellene erre a célra visszatartani. A forgalom a településmagon keresztül zajlik, pont ahol 
a legtöbb felújított épület áll, így a falak újra megrepednek, a homlokzatokat befröcsköli a sár. 
Sajnos ez nem is fog addig megoldódni, míg a forgalmat nem sikerül elkerülő útra terelni.
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 WALLA KRIPTA

 MÁRIA KÁPOLNA

 VOLT HÉV VÉGÁLLOMÁS

 SZENT ISTVÁN UTCA 26.

 VOLT TEMETKEZÉSI EGYLET ÉPÜLETE

 MUNKÁCSY UTCA 93. TORNÁC (RÉSZLET)

 FŐÉPÍTÉSZ: Csenger-Zalán Annamária
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2011
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 9
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 2,5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2,5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: a kivitelezési költségvetés ismeretében különböző mértékű a 
támogatás, képviselőtestületi döntés alapján

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a támogatás mértékéről és a támogatott munkákról a testület dönt
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi védettség alatt álló építmények felújításának támogatása
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozott
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: kivitelezői számla alapján, műszaki ellenőrzés után
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A támogatás feltétlenül fontos és hasznos, mert a tulajdonosoktól nem 
várható el a helyi értékek védelme támogatás nélkül. A támogatási keretösszeg növelésére lenne 
szükség, hiszen a helyi védettségű épületek fenntartása, javítása (pl. utólagos vízszigetelés), 
esetleg bővítése, működtetése jellemzően rendkívül költséges.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Breczné Zsigmond Jolán
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2014
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 3-7
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 12 (21 megítélt támogatás)
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és kamatmentes kölcsön
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 
• műemlékeknél a bizottság által javasolt összeg, 50%-a támogatás, 50%-a kamatmentes kölcsön,
• helyi védett épületeknél legfeljebb a beruházás 50%-a (ennek fele támogatás, fele kölcsön),
• helyi védett területen álló építményeknél legfeljebb a beruházás 50%-a, mint kamatmentes kölcsön,
• az önkormányzat az előzőktől eltérést is elfogadhat

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: évenként meghatározott keretösszeget
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: a keretösszeg egyenlő arányban kerül szétosztásra a pályázók között 
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-
testület dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: a felújítás jellege, az épület megjelenésében történő változás 
mértéke, a közterület felől látható homlokzat egységes megjelenése

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozott
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: kivitelezésnél folyamatos kapcsolattartás a tulajdonos és az önkormányzat 
között, a munkákat számlákkal kell igazolni, a munka befejezésekor helyszíni jegyzőkönyv készül 

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A helyi védett értékek önkormányzati támogatása ösztönzőleg hat a tulajdonosokra.
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 MÁRCIUS 15. TÉR 2. FLÓRIÁN UTCA 6.  KÖZTÁRSASÁG ÚT 4.  SZÉCHENYI UTCA 29.

 MÁRCIUS 15. TÉR 16. 

 LISZT FERENC UTCA 3. 

 BUDAPESTI FŐÚT 35. 
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 FŐ UTCA 20.

 FŐ UTCA 32.

 PÁZMÁNY PÉTER UTCA 11.

 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 23.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Szondi Zsuzsa / Füzes András
 POLGÁRMESTER: Félegyházi András építész
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2010
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 3-7
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 25
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás, tervezésre és megvalósításra
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: legfeljebb a beruházás 50%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 1 mFt (2010), 3 mFt (2018)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 400 – 720 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: A bírálat kétlépcsős: először egy döntéselőkészítő csapat (tagjai: műszaki 
ellenőr, Városfejlesztési Bizottság építész tagja, városi főépítész) településképi megfelelőség, 
megvalósíthatóság és a költségbecslés realitása szempontjából értékeli a pályázatokat, és készít 
egy javaslatot a Városfejlesztési Bizottságnak, amely dönt a támogatásokról.

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: Helyi területi védelem és helyi egyedi védelem alatt álló, illetve 
műemléki jelentőségű területen fekvő építmények homlokzatának, nyílászáróinak, kerítésének 
felújítása, helyreállítása.

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: Két elszámolás nyújtható be: tervezés az engedélyek után, kivitelezés a 
műszaki átadás és utóellenőrzés után. Az építkezést a műszaki ellenőr, a településképi szempon-
tokat a városi főépítész ellenőrzési.

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A pályázat szükséges, intenzitása szinte soha nem lehet elégséges, mégis 
olyan ösztönző, hogy szinte az egyedüli hatékony önkormányzati eszköz a magáncélú építkezések 
építészeti minőségének javítására. A hatékony hasznosulás kulcsa, hogy a főépítészi záróellenőr-
zésen kívül a folyamat közbeni műszaki ellenőrzés is biztosítva legyen.

 Érdemes publikálni helyben is a legjobban sikerült felújításokat, hogy ragadhasson a jó példa, ter-
jedjen el, hogy ha valaki magas minőséget nyújt, akkor számíthat az önkormányzati támogatásra. 
Ennek pályázható összegét mindig úgy kell meghatározni, hogy átlépje az építtetők ingerküszöbét.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 RÉV UTCA 4. 

 FŐ UTCA 19.

 FŐ UTCA 127.
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 KÁLVÁRIA

A török hódoltság időszakában a falu elnéptelenedett. Első új 

lakói a vándorló rácok voltak – a település délkeleti részét ma 

is „Rácváros”-nak („Raatzestadt”-nak) hívják. 1718-tól német 

telepesek érkeztek a mai Fulda környékéről, leszármazottaik ma 

is itt élnek, jellegzetes dialektusuk máig megőrződött. Magukkal 

hozták a szőlőművelés, növénytermesztés és állattenyésztés, 

valamint az ezekhez kapcsolódó mesterségeik kultúráját. Építési 

kultúrájuk – ahogyan tudásuk és népszokásaik – szintén őshazájuk-

ból eredeztethető. Kezdetben a faváz szerkezetre épülő fachwerk 

építési módot alkalmazták. A vázat rőzsefonásra tapasztott sárral, 

később vályogtéglával töltötték ki. Építkezésükben változást ered-

ményezett Mária Terézia fafelhasználást korlátozó rendelkezése, 

miszerint fát csak a feltétlenül szükséges épületszerkezetekhez 

alkalmazhattak (tetőszerkezet, nyílászárók). A váltás nem zajlott le 

gyorsan: kezdetben az ismert technológiával építkeztek tovább, de 

a vázat vakolattal takarták. Később a fachwerk szerkezet elmaradt, 

helyette földfalakat (vert fal, vályogtégla fal) építettek. A módosabb 

porták utcafronti homlokzati falai és a gazdasági épületek égetett 

téglából épültek homokkő alapokra, fedésük szalmazsúp volt.

Az épületállomány a 18-19. század fordulója és a II. világháború 

között szinte teljes mértékben kicserélődött. A majd ezer lelket 

SZÁSZ GÁBOR

ÖRÖKSÉGVÉDELEM FELSŐFOKON
ZÁVOD

Nem igazán tudok mit hozzátenni a Szász Gábor neve alatt futó 

többéves áldozatos munkát bemutató összeállításhoz. Amikor felkértek 

a település főépítészi teendőinek ellátására, már javában zajlott ez 

az értékmentés, mely azóta is töretlenül folyik. Főépítészként csak 

tanácsokat adtam, illetve a főépítészi pozíció által sugallt tekintély hely-

zetét használtuk fel az egyes esetekben. Annyit mégis hozzáfűznék, 

hogy az épített környezet értékmentése és ennek látható jelei csak az 

egyik fele a munkának. A másik, hogy az épületek nagy részével azért 

foglalkoztak, hogy látható eredménye legyen az emberek összefogá-

sának, a helyben maradásnak a jelenleg folyó bürokratikus központo-

sítással szemben. Nem volt ez olyan egyszerű. Most, hogy vidéken új 

közigazgatás keletkezik, egyre erősebb az igény a közösségek és civil 

szervezetek újbóli megerősödésére. Egy láthatatlan belső építésre és 

szellemi megújulásra van szükség, aminek látható jelei Závodon a fel-

újított házakon már meglátszanak. Őszintén kívánom Szász Gábornak 

és társainak, hogy legyen elég hitük és erejük ehhez a munkához! 

Csernyus Lőrinc

Závod község Tolna megyében, a Tolnai-dombság Völgység 

tájegységében fekszik. Lélekszáma kb. 320 fő. Lakói jórészt 

mezőgazdaságból éltek, a mai faluképet is ez határozza meg. A 

település területe és közvetlen környéke már az őskortól lakott, 

a faluhegy egykori szőlőiben 104 sírból álló népvándorlás kori 

sírmezőt tártak fel. Závod első írásos említése 1231-ből származik. 

számláló, virágzó, önellátó település lakóépületei széles ganggal, 

sok lakószobával, utcai díszítésükben polgári lakások jegyeit 

hordozva, igényes műszaki megoldásokkal épültek. A gazdasági 

épületek téglaarchitektúrája gazdagon díszített, jó arányú homlok-

zatképzéssel. Ez az épületállomány alkotja Závod védelem alatt álló 

építészeti értékeinek gerincét. Az említett háztípussal méltatlanul 

keveset foglalkozik az építészettörténet: a ma még minden 

völgységi településen található szép példákkal, melyek részlete-

ikben egyediek, mégis egységes utcaképeket alkotnak. Ahogy ezt 

az egyöntetűséget, katonás rendet másutt természeti csapás (pl. 

Hollókőn vagy Torockón tűzeset), úgy a völgységi falvakban – így 

Závodon is – egy gazdasági felfutás eredményezte. Viszonylag 

rövid idő alatt épült újjá a falu, minden bizonnyal ekkor számolták 

fel a fachwerkszerkezettel épült lakóházakat és pajtákat. Ha jól 

megfigyeljük, a még használható építőanyagot minden portán újra 

felhasználták, így találkozunk ma a pajták tetőszerkezetében fel-

pikkelyezett, egykor sárral tapasztott keményfa elemekkel. Élénk 

vallási életüknek sok védett emléket köszönhetünk: szenteket 

megformáló szobrokat, kápolnákat, templomot, kálváriadombot, 

feszületeket. 

A történelem viharai, különösen a II. világháború a jólét végét jelen-

tették. A sváb lakosság jelentős részének kitelepítése, a szerepkör 

nélküli településsé minősítés, a városoktól mért jelentős távolság, 

a munkahelyek hiánya és a munkanélküliség, az elöregedés, a 

tömeges elvándorlás, az értelmiség eltűnése egyre nehezebb 

körülményeket eredményezett. A településről elköltözők közül 

sokan „magukkal vitték” a gazdasági épületeket is: a kibontott 

építőanyagot használták fel az új ház építéséhez. A lakosság 

lélekszáma időközben harmadára csökkent, mintegy háromszáz 

főre apadt.

Mai szemmel nézve az elmúlt ötven év pénztelensége szerencsés 

módon kevéssé bontotta meg az épületek egységét, az utcaké-

peket. A kitelepítések, népcserék következtében a sváb lakosság 

kis része maradt a településen, helyükre felvidéki magyarok 

és bukovinai székelyek kerültek. A helyben élők szorgalmának 

köszönhetően az épületállomány műszaki állapota nem romlott 

jelentősen, átvészelte az elmúlt ötven évet.

A település vezetése már a 80-as években felismerte a sajátos épí-

tészeti jegyeket mindvégig megőrző építészeti értékek jelentőségét, 

gondosan ápolta és újította meg a jelentős számú vallási emléket. 

Összefogással újult meg a kálváriadomb, a belterület körmeneti 

kápolnái, számos köztéri szobor és feszület. Szintén tanácsi, később 

önkormányzati támogatással sikerült megőrizni néhány faluképi 

jelentőségű lakóház utcai díszítését, utcafronti kerítését. Nagy 

90 91

ZÁVODZÁVOD



valószínűséggel senki sem beszélne ma Závod megmentett értéke-

iről, ha a falu vezetője három évtizeden át nem éppen Szász János, 

aki az értékmentést elindította, majd mindvégig az ezt támogató 

törekvések mellett állt. 2002-től Závodon rendelet szól az építészeti 

értékek helyi védelméről, a rendelet 

melléklete mintegy 70 védett pontot jelöl 

meg. A településen évente kiírt pályázathoz 

kapcsolódóan a képviselőtestület különít 

el meghatározott támogatási összeget. Ezt 

néhány éve a Závod Értékeiért Közalapítvány 

koordinálja. Egy 2003-ban beadott pályázat 

elnyerése óta a védett épületeket táblával 

jelölik, mely a „védett helyi érték” feliraton és a kis kerámiatáblán 

kívül tartalmazza a porta egykori sváb nevét is. Az értékek megőr-

zése és megújítása terén végzett munkáért Závod község 2004-ben 

Podmaniczky-díjat kapott. A település számára elszalaszthatatlan 

lehetőségnek tűnt az Európai Unió SAPARD-programja, melynek 

falukép-rekonstrukciós koncepciója pontosan egyezett a falu 

célkitűzéseivel. „Összefogással Závod építészeti értékeiért” című 

nyertes pályázatukkal 75%-os uniós támogatással a 2004-től 2006-ig 

tartó munkálatok során mintegy 30 lakóház, köztéri kút, szobor, 

kerítés újulhatott meg. 2006 óta a tervezett és megvalósuló építési 

munkákat megbízott főépítész, Csernyus Lőrinc véleményezi. Érde-

kesség, hogy még az épületekre elhelyezhető parabolaantennákra 

vonatkozóan is rendelet született. A rendezési terv szerves része 

az értékvizsgálati munkarész, amely a védett épületállományon 

elvégezhető munkákat szabályozza.

Závod Község Önkormányzata 2007-ben elnyerte a hazánkban első 

alkalommal meghirdetett Helyi Építészeti Örökség nívódíjat. „Élő, 

működő falu, ahol a megmaradt értékeket igyekeznek rendben 

jelölést kaptak, hogy később összeállíthatók legyenek. A jelölt 

elemeket Závodra szállították – ezután hosszú szünet következett. 

Újabb pályázati lehetőség csak 14 év múlva adódott, így csak 2014 

őszén kezdődhetett el az építkezés. Az épület „Korabeli fachwerk 

lakóház rekonstrukciója” elnevezéssel épült újjá, építéstörténeti 

bemutatóházként. Az építkezés Závodnak egy mára elhagyatott 

utcájában zajlott. Az újjászülető épület egy szoba-konyha-szoba 

alaprajzi elrendezésű, háromosztatú ház. Az eredeti elemeket por-

talanították, majd nagynyomású vízzel tisztították. A rovarkárosított 

részeket lebárdolták, ezt követően faanyagvédő szerekkel kezelték. 

Az alapozás hagyományos módon tégla alapfallal készült, a lábazat 

hézagolt homokkőből épült. Ezt követte a falváz felállítása. Az 

épületszerkezetekhez bontott anyagokat (helyi homokkő, égetett 

tégla, vályogtégla, bontott cserép) használtak fel, a falváz nagy 

részét pedig az eredeti, korabeli fachwerk váz alkotja. A geren-

daközök kifalazása sárba rakott vályogtéglával történt. Az építési 

munkák során hagyományos technológiákat alkalmaztak: csapolt, 

faszeggel rögzített ácskapcsolatok, sárba rakott vályogtégla falak, 

hézagolt kőlábazat, habarcsba rakott kúp- és szegélycserepek, 

teljes felületen bárdolt fagerendázat, tapasztott és meszelt falak, 

döngölt földpadló, épített tüzelőberendezés. A nyílászárók korabeli 

mintára készültek. A munkák során korabeli szerszámokat is 

használtak: bárd, vonókés, favéső, kézifűrész, szekerce stb. A 

hiányzó falváz elemeket, új tölgyfa gerendákkal pótolták, a tető 

fenyőből készült, minden beépített faanyagot rovar és farontó 

gombák ellen kezeltek. A vízcsendesítő elemei a településen fellelt 

mintadarab alapján készültek. Az oromfali fachwerk vázat az 

tartani, az elpusztultakat jó színvonalon rekonstruálni… Ezzel 

egységes, a történeti értékeket előtérbe helyező utcaképeket, 

településkaraktert állítottak helyre hitelesen. A helyreállított 

lakóépületek megőrzik eredeti funkciójukat, hasznosításuk 

továbbra is biztosított…” – szól a díj indoklása. Az elmúlt években 

színvonalas kiadványt jelentettek meg, a templom sekrestye fölötti 

terében egyháztörténeti kiállítást rendeztek be, négy szobrot és 

két feszületet restauráltak, megújultak a körmeneti kápolnák. A 

Felsőnána–Závod 2011 egyetemi felmérőtábor lebonyolítását – 

mely egyházi kisemlékeket, tüzelőberendezéseket és fachwerk 

emlékeket dokumentált – Závod vállalta fel. 2013-ban a Tolna 

Megyei Honismereti Egyesület Egyed Antal-díjat adományozott az 

értékmegőrző munkáért.

Külön sorokat érdemel egy valódi ritkaság megmentése: korabeli 

fachwerk lakóház rekonstrukciója zajlott 2014 őszétől. A ház valaha 

a szomszédos Lengyelben állt, régóta lakatlan volt, tulajdonosa 

2000 nyarán bontásra ítélte. A ház építője nem ismert, ezeket 

a kutatásokat még nem végeztük el, de annyi bizonyos, hogy 

németajkú földműves család építette. Az építés dátuma vélhetően 

az 1700-as évek második fele. Az eredeti háromosztatú házat 

többször is átalakították, egy szobával bővítették. Egy tűzeset után 

az egész tetőszerkezetet újjáépítették, nagyobb nyílászárókat 

építettek be, és belső vályogtégla falat húztak a jobb hőtartás 

érdekében. Csak a bontás során derültki, hogy a ház falazata 

fachwerk szerkezetű. Ekkor gyors döntés született arról, hogy a 

ház vázszerkezetének használható részeit megmentik. Az épületről 

felmérési rajzok készültek (köszönet a közreműködésért Lantos 

Miklósnak és feleségének L. Imre Máriának, valamint a teljes 

felújítást segítő Dobosyné Antal Annának), a faváz részei egyedi 

eredeti gerendákban talált csaplyukak és korabeli példák alapján 

rekonstruálták. A fő homlokzatra a településen fellelt mellszorító 

gerenda került beépítésre, melynek vésett felirata tartalmazza a 

házigazda (Nicolaus Wehner) és felesége (Margaretha) nevét, az 

építés évszámát (1772), valamint egy latin szöveget: Gloria In Excel-

sis Deo, azaz Dicsőség az Istennek. A datált gerenda szövegezését 

újrafestették faszénből csiszolt por és tojássárgája keverékével. A 

falazott felületeket tapasztották, a nyílászárók vasalatai kovácsolt 

elemek, a helyiségekben döngölt földpadló készült. A meszelést 

oltott mésszel végezték.

Az utóbbi években Závod természeti és épített értékeit a külföldiek 

is felfedezték: mára a porták mintegy 15%-át külföldi tulajdono-

sok birtokolják. A tapasztalatokból leszűrhető, hogy épületeiket 

gondosan felújítják, a tervezéstől a munkák befejeztéig folytatott 

párbeszédnek köszönhetően támogatják a község ezzel kapcso-

latos elképzeléseit, a színezés, homlokzatképzés, tömegformálás 

tekintetében elfogadják a tanácsot, bekapcsolódnak kulturális 

életünkbe, részt vesznek a település rendezvényein.

De vajon melyek a „závodi recept” összetevői?

• Önkormányzati háttér: rendezett települési környezet, anyagi 

és erkölcsi támogatás, helyi védelmi rendelet, pályázati 

együttműködés;

• Civil munkavégzés szükséges, mivel nincs önkormányzati 

alkalmazásban építész szakember;

• Megbízott települési főépítész (jelképes tiszteletdíjáról 2009-

től lemondott);
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• Pályázati lehetőségek: települési, országos, uniós (országos és 

térségi LEADER);

• Párbeszéd, a téma felszínen tartása (helyiek és külföldiek), 

folyamatos párbeszéd. „Előbb kérdezni, aztán építeni”;

• Távlati tervek, a jövőbeli munkák koncepciója;

• Következetesség, szigorú elszámolás;

• A részletek fontossága, melyek apróságoknak tűnnek, de ezek 

nélkül nem teljes a kép: felületképzés, színezés, bádogosmun-

kák, kémények, kerítések, szemétgyűjtők, utcanév táblák, stb.

Az értékvédelmi munka, falukép-rekonstrukció folytatása fontos 

feladat. Egy-egy szép példa minden településen látható ugyan, de 

Závod legfőbb értéke az összkép, a természeti és épített környezet 

harmóniája. Ez szolgálhat alapjául a falusi és vallási turizmusnak, 

mely egyike lehet Závod kevés kitörési pontjának. A falu 60-70 

pontján már sikerült az értékeket megőrizni, helyreállítani, rekonst-

ruálni, és ez a jövőben is zajlik tovább. 

Bár a falu lakói szemében is felértékelődött az épített környezet, 

veszélyt jelent a giccs, a szépség fogalmának sokféle értelmezése, 

az önfejűség, makacsság, a műanyag ablak vagy a horvát ragasztott 

kő, a számtalan színben választható vékonyvakolatok. A technikai 

fejlődés sem kedvez az örökségvédelemnek, mint például a korunk-

kal együtt járó Solar-rendszerek, riasztóberendezések. Ezek 20-30 

évre szóló helytelen beavatkozások.

Sajnos kevés a hazai pályázati forrás, az önkormányzat anyagi 

lehetőségei igen szűkösek. Závod kiesik az atomhulladék-elhelyezés 

kapcsán támogatott települések köréből, a falunak nincsenek 

komoly bevételei. Bár az uniós támogatással végzett munkák 

utófinanszírozásúak, bonyolultak és elszámolásuk nehézkes, ezek a 

programok továbbra is nagy segítséget jelenthetnek a hagyományait 

őrző településnek.

(Megjelent az Országépítő 2015/3 számában.)
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Csernyus	Lőrinc
	FELÚJÍTÁSOK	MENTORAI:	Szász	János	polgármester,	Szász	Gábor
	TÁMOGATÁS	KEZDETE:	1985,	2002-től	rendelet
	TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	5-8
	TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	60-70	épület	és	kb.	10	építmény	(kápolna,	kereszt,	szobor)
	TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	korábban	építőanyag,	később	pénzügyi	támogatás
	TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	300-500	eFt	(önkormányzati)
	TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	30-100	eFt,	legfeljebb	50%
	TÁMOGATÁSI	RENDSZER	VÁLTOZÁSAI:	
• 1980-as években tanácsi segítség (építőanyag)
• 1990-2010-ig önkormányzati támogatás
• 2004-ben Sapard program: 25-30 épületet és építmény önkormányzati felújítása (75%-os 

támogatottság)
• 2010-től a Závod Értékeiért Alapítvány támogatása
• 2018-ban a Népi Építészeti Program: 8 épület támogatása

	PÁLYÁZAT	 BÍRÁLATA:	 Bíráló	 Bizottság	 sorrendet	 határoz	 meg	 (tagjai:	 képviselők,	 helyi	
szakemberek,	építési	hatóság	munkatársa,	mentor,	polgármester),	képviselőtestület	dönt

	PÁLYÁZATI	BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 nyilatkozat	 az	 önerő	 rendelkezésre	 állásáról,	 előny	 a	
közterületről	látható	eredményt	felmutató	munka	és	a	szakmai	útmutatás	szerinti	kialakí-
tás,	helyreállítás,	színezés

	PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás,
	 elszámolni	csak	a	támogatás	összegéről	szükséges
	PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 az	 elkészült	 munka	 után,	 építőanyag	 számlák	 csatolásával,	 a	
folyamatos	ellenőrzést	a	mentor	végzi

	VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	A	tulajdonosok	birtokában	lévő	védett	épület	felértékelődött.	Egyrészt	
azért,	mert	"divat"	lett	ilyennel	rendelkezni,	a	településre	látogatók	csodálták	és	dicsérték,	
a	cikkekben,	televízióban	ezek	szerepeltek,	mint	a	település	jó	példái,	továbbá	pénzt	lehe-
tett	kapni	a	felújítási	munkákra,	és	sajnos	azért	is,	mert	ezek	a	házak	lettek	jól	eladhatók	
(elképesztő	áremelkedés	zajlott:	hatalmas	házak	keltek	el	2003-ban	még	3	mFt-ért,	majd	
2007-ben	már	kis	házikók	is	7	mFt-os	áron.	A	2008-as	válság	ezt	visszavetette,	de	nemrég	
újraindult	ez	a	piac,	az	utolsó	extra	adásvételek:	nagy	ház	bútorozva	30-34	mFt!	A	szomorú,	
hogy	 jellemzően	 külföldiek	 vásárolnak,	 a	 helyiek	 már	 nem	 rúgnak	 labdába...)	A	 falukép	
egyre	 egységesebb.	 Összegezve:	 vannak	 értékes	 és	 nem	 várt	 hozadékai	 a	 támogatott	
felújításoknak.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

98 99

ZÁVODZÁVOD



 ATTILA ÚT 79.

 ATTILA ÚT 77.

 BATTHYÁNY UTCA 26.

 FŐÉPÍTÉSZ: Csány Éva
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2006
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 76 (2018)
 TÁMOGATÁS CÉLJA: társasház felújítás, ütemezett is, egymás utáni években többször
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 3 mFt, de legfeljebb a beruházás 40%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 80 mFt (2018), 100 mFt (2019),
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: átlag 1 mFt (2018)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: az Épület Felújítási Munkacsoport tesz javaslatot, a képviselőtestület dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: Előnyt élvez a helyi védett épület homlokzat felújítása, az 
utcaképet javító felújítás, továbbá az az épület, amelynek előző évi pályázata nem részesült 
támogatásban

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: építész terv, örökségvédelmi engedély vagy településképi 
bejelentés, kivitelezői számlák kifizetése, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítés igazo-
lás, az önkormányzat által alkalmazott műszaki ellenőr tervmegfelelési és helyszíni ellenőrzési 
nyilatkozata
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I. KERÜLET BUDAVÁRI. KERÜLETBUDAVÁR



 BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B.

 BEM JÓZSEF UTCA 24.

 FRANKEL LEÓ UTCA 7., UDVAR

 FŐÉPÍTÉSZ / PÁLYÁZATI ÜGYINTÉZŐ: Trummer Tamás (2018-ig Gacsályi Zsolt) / Joanovics Ákos
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1999
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 123 (2018)
 TÁMOGATÁS CÉLJA: társasház felújítás
 TÁMOGATOTT MUNKÁK: tartószerkezet, tetőfedés, homlokzat és nyílászáró, lépcsőház, külső lép-
cső/járda/támfal/kapu/kerítés, műszaki ellenőr díja

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 80-120 eFt társasházi lakásonként, de legfeljebb 57,5% (élet- és bal-
esetveszély elhárításnál 20-30%)

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 150 mFt (2018), 120 mFt (2019),
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: átlag 1,2 mFt (2018), a beruházás 20%-a (2019-ben kb. 50%)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településkép-védelmi Osztály végzi,

 a pályázatokról az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt,

 Településképi Bejelentés szükséges a legtöbb esetben,
 2018-ban minden formailag megfelelő pályázat nyert,
 2019-ben pontozásos értékelés indult
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: 2019-ben előnyben részesült: külső felújítás (homlokzat, tető, 
udvar, kerítés), 30 évnél idősebb épület, nagyobb önerő, frekventált terület, védettség

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: nem utalható a támogatás, ha a településképi bejelentési eljárásban 
foglaltaktól eltértek;

 szükséges: építési engedély, településképi vélemény vagy bejelentés, kivitelezői számlák kifi-
zetése, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítés igazolás, műszaki ellenőri szerződés és 
nyilatkozat, helyszíni ellenőrzés és fotódokumentáció az elkészült épületről, tájékoztató tábla 
kihelyezése a támogatásról
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II. KERÜLETII. KERÜLET BUDAPESTBUDAPEST



 CYKLOP-HÁZ

 NAGYTEMPLOM

 FŐPLÉBÁNIA

 FŐÉPÍTÉSZ: Szesztai György
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2013
 TÁMOGATOTT ÉPÜLETEK: Újpesti Egek Királynéja Főplébánia (Fp): az önkormányzat saját beruhá-
zásban újította fel, és a plébánia (ingatlancsere keretében) a védett épületbe költözhetett.

 Nagytemplom (Nt): az önkormányzat négy éven keresztül támogatta az ütemezett felújításokat 
(orgona, padlók, bejárati műkő szobrok, kőpárkányok, kődíszek, ajtók, padok, fazsaluzatok, tető, 
ólomüveg ablakok, torony, stb.).

 Cyklop-ház (Ch): városképileg kiemelt, a felújítást az önkormányzat és a lakók finanszírozták.
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 3
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: önkormányzati beruházás (Fp), pénzügyi támogatás (Nt, Ch)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 80 mFt (Fp), 3,75 mFt (Nt), 17,5 mFt (Ch)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 160 mFt (Fp), 15 mFt (Nt), 35 mFt (Ch)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Közművelődési és Oktatási Bizottság (Nt), Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Bizottság

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: a főépítésszel egyeztetett és településképi bejelentéssel elfogadott építé-
szeti felújítási terv szükséges

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: előfinanszírozás (Nt, Ch)
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: pénzügyi elszámolással (Nt, Ch)
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Az Újpesti Önkormányzat jó példával kíván elöljárni, saját védett épületeit 
ütemezetten újítja fel, és tervezi egy új Helytörténeti Gyűjtemény kialakítását is. Emellett elkészült 
a guideathand újpesti angol/magyar sétája, ami ingyenesen elérhető és részletes helytörténeti 
tájékoztatást ad régi filmekkel, fotókkal. Az elmúlt években Újpesten minden védett épület mész-
kőtáblát kapott a város címerével, a ház és a tervező megnevezésével, az építés idejével. A helyi 
értékvédők a tervtanács aktív tagjai, továbbá sok segítséget adnak a főépítészi irodának is.

 Fontos lenne, hogy a fővárosi támogatási keret összege nőjön, illetve az állam is nagyobb szerepet 
vállaljon a műemlékek és helyi védett épületek megújításában.

 Az Önkormányzat területén sok ipari és egyéb műemlék is található, ezek szakszerű megújítása 
állami segítséget igényelne.
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IV. KERÜLET ÚJPESTIV. KERÜLETÚJPEST



 ZRÍNYI UTCA 14.

 SZALAI 
UTCA 5/A

 FERENCIEK TERE 3.

 FŐÉPÍTÉSZI IRODA VEZETŐJE: Sági Adrienn
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2007 (társasház támogatási rendelet)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 200 (2018), 240 (2019)

 homlokzatok ill. városkép megújítása: 11 (2018), 20 (2019)
 TÁMOGATÁS CÉLJA: társasházak felújítása,

 illetve homlokzatok eredetivel megegyező helyreállítása, világörökségi városkép megújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: társasházi pályázat, pénzügyi támogatás (védett épületnél: közterület hasz-
nálati díj mérséklése, védettség és legalább 60% lakófunkció előnyt jelent)

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: a beruházás 10-40% -a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 253 mFt (2018), 478 mFt (2019)

 homlokzatok ill. városkép megújítása: 25 mFt (2018), 87 mFt (2019)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: Zrínyi u. 14.: három év alatt 41 mFt,

 Ferenciek tere 3.: 9 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: képviselőtestület által választott Társasházi munkacsoport bírál, a polgár-
mester dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: 
• a működés szempontjából sürgős beavatkozások
• épületek veszélytelenítése
• a közösség szempontjából társadalmi hozadék
• védett értékek megőrzése

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, kifizetés a végzett munkával arányos,
műszaki ellenőr szükséges az önkormányzat által összeállított névjegyzékből (önkormányzat fizeti)
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: építési engedély, településképi vélemény vagy bejelentés, 
kivitelezői számlák kifizetése, teljesítés igazolások, főépítész helyszíni szemléje
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BELVÁROS - LIPÓTVÁROSBELVÁROS - LIPÓTVÁROS V. KERÜLETV. KERÜLET



 CSENGERY UTCA 72/A

 VÖRÖSMARTY UTCA 36.

 KODÁLY KÖRÖND

 ANDRÁSSY ÚT 114.

 FŐÉPÍTÉSZ: Matus István
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2016
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 111-142
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 388
 TÁMOGATÁS CÉLJA: külső-belső homlokzatok, nyílászárók, tetőfedés, kapu, lépcsőház felújítása, 
épületgépészet, kémény stb.

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: társasházi pályázat, kamatmentes kölcsön 5 évre (ha 3 éven belül visszafi-
zetik, akkor a 30%-a támogatás)

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: mértéke a beruházás 30-60% -a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 280-320 mFt (pályázati keret 440 mFt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: változó (átlag 2-2,4 mFt)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Pályázati Bizottság által
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: építési engedély, településképi vélemény vagy bejelentés, 
kivitelezői számlák kifizetése, teljesítés igazolások, főépítész helyszíni szemléje
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TERÉZVÁROSVI. KERÜLETVI. KERÜLETTERÉZVÁROS



 KUN UTCA 7.

 JÓZSEF KRT. 44.
 BAROSS UTCA 90.

 BRÓDY SÁNDOR UTCA 17.

 FŐÉPÍTÉSZ: Iványi Gyöngyvér, 2017-ig Fernezely Gergely
 TÁMOGATÁS KEZDETE: intenzív támogatás 2015-től
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 250-450 pályázat
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 2015 óta nagyságrendileg 1800 pályázat
 TÁMOGATÁS CÉLJA: társasházak közös tulajdonú épületrészeinek felújítása
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és kamatmentes kölcsön az 
összegtől függően1-10 évre (csak együtt pályázható), 25+25% (5 mFt beruházás alatt), 60-75% (5 
mFt beruházás felett)

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: nincs maximalizálva, az összköltségtől és az önerőtől függ
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 415 mFt (2015), 2 000 mFt (2019)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,1-20 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság javasol, polgármester dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: életveszély, közszolgáltatásból kizárás, hatósági kötelezés, 
rezsicsökkentő felújítás, szegregátum területe, akadálymentesítés, műemléki, fővárosi vagy helyi 
védettség, kerületi látkép javulása, város-rehabilitációs terület, zöldterület növekedése, közös 
tulajdonú részek felújítása

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása, két kivitelezői ajánlat, önrész 
igazolása, fotódokumentáció, statikus szakértői vélemény, településképi eljárás végzése

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: kivitelezői számlák, teljesítés igazolások, műszaki ellenőr 
nyilatkozata, hatósági engedélyek, információs tábla a közterületről láthatóan, fotódokumentáció

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A pályázat nem kezeli külön a védett épületeket, minden társasházi közös-
ségnek van lehetősége pályázni. Nagyon népszerű a pályázat, minden évben elfogy a támogatási 
összeg. Többször volt már arra példa, hogy a védettség miatt megemelkedtek a kivitelezési költ-
ségek, és kiegészítő pályázatot beadva a többletköltséghez is hozzájárult az önkormányzat.
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JÓZSEFVÁROSJÓZSEFVÁROS VIII. KERÜLETVIII. KERÜLET



 ALKÉR UTCA 35.

 ROMÁN UTCA 16.

 LIGET UTCA 30.

 HÖLGY UTCA 13.

 FŐÉPÍTÉSZ: Mozsár Ágnes
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2014
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-10
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 31
 TÁMOGATÁS CÉLJA: kerületi és fővárosi védett építészeti értékek megőrzése, a Sorg Antal Város-
rehabilitációs Program részeként

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 2,5 mFt (2019-től 5 mFt), legfeljebb a beruházás 60%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 10,7 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: átlag 2,2 mFt, ami a beruházási érték 40%-a 
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a pályázatok formai, tartalmi értékelését a Bírálóbizottság végzi, javaslata 
alapján a pályázatokról a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: előnyt élvez a mielőbbi beavatkozást igénylő, leromlott műszaki 
állapotú védett épületek felújítása;

 értékelési szempontok: a pályázat megalapozottsága, a megvalósítás realitása, az értékteremtés 
mértéke (építészeti karaktert meghatározó értékek, pl. homlokzati díszítőelemek helyreállítása), a 
védett épület városképi helyzete, szerepe;

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: önkormányzati műszaki ellenőr követi és ellenőrzi a felújítást, elszámo-
lás kivitelezői számlák és bizonylatok alapján

 ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZAT CÉLJA: Az építészeti értékek védelmének célja Kőbánya településképe 
és történelme szempontjából meghatározó és műemléki védettséget nem élvező épített értékek 
védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára 
történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, 
fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
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KŐBÁNYAKŐBÁNYA X. KERÜLETX. KERÜLET



 EÖTVÖS UTCA 21.

 VÁROSMAJOR UTCA 25.

 REMETE ÚT 14.

 EÖTVÖS UTCA 20.

 KIRÁLYHÁGÓ TÉR, KAPUALJ

 FŐÉPÍTÉSZ: Hapszné Tarcsafalvi Eszter, Hathy Zsuzsanna Judit
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1993
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 13-21
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 126 (2009-2018)
 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás, adómentesség
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 3 mFt (helyi védett épületnél), de legfeljebb 50%

 0,5-1 mFt (műemlék, fővárosi védett, védelemre javasolt épületnél), de legfeljebb 50%
 0,75 mFt (tervezésre), de legfeljebb 25%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 15-25 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,7-1,1 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Bíráló Bizottság dönt (tagjai: alpolgármester, főépítész, főépítészi iroda veze-
tője, helyettese, városfejlesztési iroda vezetője, jogi szakértő)

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi építészeti értékek érvényre juttatása, az építészeti jelleg-
zetesség és látvány védelme, védett érték egyedisége, a védett érték állapota, elpusztult értékek 
helyreállítása, városképi szempontok érvényesülése, a felújítás mértéke

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes beruházásról szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: építési engedély, településképi vélemény vagy bejelentés, 
kivitelezői számlák, teljesítés igazolások, megfelelőségi igazolás, átadás átvételi igazolás, 
műszaki ellenőr igazolása, főépítészi iroda helyszíni szemléje

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Nagyon fontos és hasznos támogatási rendszer. A tulajdonosoknak a helyi 
védettség kötöttséget jelent, és részben ezt kompenzálja a támogatás. A több éven keresztül 
pályázható támogatás lehetővé teszi a tervezett, ütemezett, több év alatti teljes felújítás ösztönzé-
sét. Szép és értékes épületek újultak meg így.
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HEGYVIDÉKHEGYVIDÉK XII. KERÜLETXII. KERÜLET



 VÁCI ÚT 4.
Az épület tervezője, Wellisch Alfréd 1878-ban 
nyitott irodát Budapesten, miután tanulmá-
nyait Karlsruhéban, Bécsben és Párizsban 
befejezte. Mintegy 250 bérházat tervezett, 
jelentősen hozzájárulva a főváros eklektikus 
arculatához. Tagja volt az Országos Középítési 
Tanácsnak, 1903-ban pályázatot alapított 
építészhallgatók számára, a zsűri tagjai (rajta 
kívül) Hauszmann Alajos és Lechner Ödön 
voltak. 
Az épület főhomlokzatát kosáríves lezárású 
sarokrizalitok tagolják, melyek tetőpavilo-
nokban végződnek, csúcsaikon szfinxmada-
rakkal. A földszinten félköríves üzletportálok 
találhatók, a középső tengelyében nyílik a 
kovácsoltvas kapu, üvegezett szárnyakkal. A 
kapualj stukkódíszes, a háromkarú lépcsőt 
és az udvari széles folyosókat öntöttvas 
oszlopok tartják, a belső homlokzat tagolt 
téglaburkolatú. 

 HEGEDŰS GYULA UTCA 40.
Az utca több szakaszban alakult ki, 1953-ban 

a korábbi Csáky utcának Hegedűs Gyula 
színművész nevét adták, aki 1896-tól a 

Vígszínházban játszott nagy sikerrel.
A franciaudvarosan kialakított ötemeletes 

épület különleges értékét a klinkertégla és 
vakolt architektúra ötvözésével létrejött díszes 
utcai homlokzat adja, melyen az átlósan rakott 
téglafelületek külön díszítőelemekké válnak. A 

franciaudvar a földszinten beépített, a tetején 
tetőkerttel kialakítva. A kapualj falát zsolnai 

csempe burkolja, a lépcsőházban pedig rücs-
kös felületű olajlábazat fut végig. Az udvari 

homlokzatokon kőporos dörzsölt vakolat van, 
a lábazati téglaburkolat a nyílászárók körüli 

keretezésben is megjelenik.
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 VÁCI ÚT 152-158.
Az egykori Eisele Gyárhoz tartozó kazánkovács műhely épületét Eisele József 
építtette 1890-ben. Az épület 1915-től a Láng Gépgyárhoz tartozott, melyet 1868-ban 
Láng László alapított. A malomipari berendezéseket, majd gőzgépeket előállító Láng 
Gépgyár magába olvasztotta az Eisele Gyárat is, miután az örökös, Láng Gusztáv 
vezetésével modernizálták a gyárat, és 1903-ban bevezették a turbinák gyártását. 
A nyerstégla homlokzatú, fa fedélszerkezetű nagy üzemcsarnok háromhajós, 
álbazilikális elrendezésű. Főhomlokzatát lizénák, konzolsoros párkányok tagolják, 
és vízszintes zárású orommező koronázza. A nyílások többsége szegmentíves.

 SZENT ISTVÁN PARK 35.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke, 
Rakovszky Iván javaslatára a Fővárosi Tanács 
1928-ban határozta el a Dunára néző, 33 
000 m2 területű, francia elrendezésű park 
létesítését és körülötte egységes városképet 
adó modern bérházak építését. A hivatalos 
nevén Lipótvárosi, majd Szent István parkot 
1936 elején adták át.
Az ötemeletes és tetőszintes, lapostetős, 
vasbetonvázas sarokbérházat a Magyar 
Általános Kőszénbánya Rt. Alkalmazottainak 
Nyugdíjintézete építtette. A homlokzat a 
földszinten fehér mészkő burkolatú, feljebb 
vakolt. Az épületben az előcsarnok mögött 
indul a félköríves alaprajzú, húzottkarú lépcső, 
orsóterében a lifttel. Az alaprajzi kialakítás 
háromfogatú, szintenként 3 lakás található.  FŐÉPÍTÉSZ: Arató György

 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2008
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 4-8
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 63
 TÁMOGATÁS CÉLJA: a városképi és történelmi szempontból meghatározó építészeti értékek meg-
óvása, fennmaradása és helyreállítása

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 5 mFt, legfeljebb a beruházás 50%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 10 mFt (2019-től 15 mFt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,6-5 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: a Főépítészi Iroda külsős szakértőkkel előkészített javaslata alapján a Tulaj-
donosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása, területi 
védett helyszín, településképet meghatározó felújítás, Fővárosi Önkormányzat is támogatja;

 szükséges: építési engedély vagy településképi bejelentés, vagy építészmérnök által készített 
műszaki leírás, fotók

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: előfinanszírozás,
 számlával elszámolni csak a támogatási összeg mértékéig kell
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: szakmai és pénzügyi beszámoló, tervező ill. műszaki vezető 
nyilatkozata, kivitelezői számlák kifizetése;

 az elvégzett munkát a Főépítész Iroda a helyszínen ellenőrzi
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Az évek óta jól működő pályázati rendszert a kerület lakosai és a közös 
képviselők ismerik, népszerű, a társasházak már jövőbeli terveiknél is számítanak rá.

 Különösen Újlipótvárosban erősíti ez a lehetőség a lakosok egyébként is erős lokálpatrióta hoz-
záállását. A megújult épületekről több kiadvány jelent meg, és rendezvényeken is igyekszik az 
önkormányzat tovább népszerűsíteni a pályázatot.
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 MOGYORÓDI ÚT 71. 
KAPUFELÚJÍTÁS

 RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA TEMPLOM, 
SZENT DOMONKOS ABLAK

 FŐÉPÍTÉSZ: Barta Ferenc
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2015
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 4-5
 TÁMOGATÁS CÉLJA: a városképi és történelmi szempontból meghatározó építészeti értékek meg-
óvása, fennmaradása és helyreállítása

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 2 mFt, legfeljebb a beruházás 50%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 15 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 1-2 mFt

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Zuglói Értékvédelmi Munkacsoport javaslata alapján a képviselőtestület dönt
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi, fővárosi vagy műemléki védett épület pályázhat;

 szükséges: építési engedély vagy településképi bejelentés, vagy építészmérnök által készített 
műszaki leírás, fotók

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás, elszámolni a teljes támogatási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: szakmai és pénzügyi beszámoló, tervező ill. műszaki vezető 
nyilatkozata, kivitelezői számlák kifizetése;

 az elvégzett munkát a Főépítész Iroda a helyszínen ellenőrzi
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Nagyon fontos a pályázat működtetése.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 FŐÉPÍTÉSZ: Trummer Tamás, R. Takács Eszter
 TÁMOGATÁSI ÉVEK: 2013, 2016, 2018
 BEMUTATOTT TÁMOGATOTT ÉPÜLET: csónakház
 TÁMOGATÁS CÉLJA: Fővárosi védett, kerületi építészeti értékek 
megmentése, részben korhű felújítása, rekonstrukciója.

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás, a Fővárosi Önkor-
mányzat által kiírt, „TÉR-KÖZ” pályázatból

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 220, 150 mFt
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Kerületi védett épületek támogatásának 
módjáról jelenleg folynak egyeztetések.
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 CSÓNAKHÁZ FELÚJÍTÁS
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PESTERZSÉBETZUGLÓ XX. KERÜLETXIV. KERÜLET



 FŐ ÚT 33-35. BÖLCSŐDE

 KLEBELSBERG KUNÓ 
UTCA 39/A

 SÍN UTCA 25.

 FŐÉPÍTÉSZ: Sipos Gábor
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2012 (2017)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 1-3
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 4
 TÁMOGATÁS CÉLJA: védett épületek, védett utcaszakaszon építmények, épületek korhű felújítása, 
rekonstrukciója

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 2 mFt, legfeljebb a beruházás 50%-a
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 5 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 0,8- 2 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: szakmai szempontok alapján a polgármester dönt
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi védett épület, tervek megalapozottsága;

 szükséges: építési engedély, vagy építészmérnök által készített tervdokumentáció

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: előfinanszírozás,
 elszámolni a támogatás összegéről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: szakmai beszámoló, pénzügyi bizonylatok; 

 az elvégzett munkát a főépítészi iroda a helyszínen ellenőrzi
 EGYÉB SZAKMAI SEGÍTSÉG: A 134 db épület egyedi védettségének bevezetésével párhuzamosan az 
önkormányzat készített egy „Felújítási kisokost”, a védett épületek felújításának segítése érde-
kében. A kiadvány minden védett épület tulajdonosához eljuttatásra került, valamint az önkor-
mányzat honlapján a Főépítészi Iroda Értékvédelemmel kapcsolatos fejezeténél bárki számára 
hozzáférhető

 MEGJEGYZÉS: Meglepő az évenként kiírásra kerülő pályázat során, hogy csekély a beadott igények 
száma. A 2018-as és az elkövetkező pályázatoknál éppen ezért minden védett épület tulajdonosá-
hoz eljuttatják a pályázati felhívást, a lakossági aktivitás növelése érdekében.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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RÁKOSPALOTA - PESTÚJHELY - ÚJPALOTARÁKOSPALOTA - PESTÚJHELY - ÚJPALOTA XV. KERÜLETXV. KERÜLET



 TÁNCSICS UTCA 3.

 CSINSZKA UTCA 29.

 RAJKA UTCA 2.

 PILÓTA UTCA 12.

 SZABADFÖLDI ÚT 19/A

 FŐÉPÍTÉSZ: Tóth Miklós
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2006
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 2-5
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 30
 TÁMOGATÁS CÉLJA: a kerület településképe és történelme szempontjából meghatározó épített 
értékeknek, és a kerület építészeti örökségének, jellemző karakterének megóvása, a védett érté-
kek fenntartása, megújulásuk elősegítése

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás a Városképi Önkormányzati Támogatás Alapból
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 300 eFt - 3 mFt, legfeljebb a beruházás 50-25%-a (csökkenő % a beru-
házási összeg növekedésével)

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 2-4 mFt
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 300-500 eFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság dönt
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: helyi védett épület pályázhat;

 szükséges: építési engedély vagy településképi bejelentés, építészmérnök által készített tervdo-
kumentáció, fotók

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő, tervező ill. 
műszaki vezető nyilatkozata, kivitelezői számlák kifizetése;

 az ellenőrzést a Kerületfejlesztési Iroda műszaki ellenőre végzi
 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: 2017 óta a településképi rendelet szabályozza a városképi jelentőségű épü-
letek és építmények támogatási rendszerét. A támogatás, illetve a támogatás mértékének eldön-
tése nehéz feladat, különösen, ha a településképben nem közvetlenül látszódó, de az építmény 
szempontjából szükséges munkákról van szó. A kisebb összegű támogatás is fontos, mert jelzi 
az önkormányzat erkölcsi támogatását, és a lakosoknál is elősegíti az épített örökség nagyobb 
megbecsülését.
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KERTVÁROSKERTVÁROS XVI. KERÜLETXVI. KERÜLET



 FŐÉPÍTÉSZ: Jankovits Vera
 BEMUTATOTT TÁMOGATOTT ÉPÜLET: 2
 TÁMOGATÁS CÉLJA: fővárosi védett, kerületi építészeti értékek megmentése, korhű felújítása, 
rekonstrukciója

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás, a Fővárosi Önkormányzat által kiírt, „Építészeti Értékvé-
delmi Támogatás” pályázatból

 FELÚJÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA: Mind a két védett épület a kerületi önkormányzat tulajdonában van, 
így a koncepció kialakítása problémamentes volt. A kivitelezés során különös figyelemmel követ-
tük az építési folyamatot, többszöri helyszíni egyeztetést végeztünk a részletek pontosításával, a 
színek véglegesítésével.

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Kerületünkben a KÉSZ készítésével egy időben készül a „Kerületi Helyi 
Védelmi lista”, örökségvédelmi hatástanulmány alapján. A képviselőtestület elé benyújtandó 
javaslatban mintegy 50 épület fog szerepelni, a védelem elfogadása 2020-ra tervezett.
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 DOHNÁNYI ZENEISKOLA

 HERRICH-KISS VILLA
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 MÉSZÁROS UTCA 18.  NÁDASDY UTCA 5.  ÁLMOS UTCA 27.

 KÓS KÁROLY TÉR 12-13.

 FŐÉPÍTÉSZ: Berencz Ibolya
 TÁMOGATÁSI ÉVEK: 2014, 2018
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 20 (2014), 20 (2018)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 40
 TÁMOGATÁS CÉLJA: wekerle-telepi ablakok felújítása eredeti állapotúra (2014),

 lakhatást súlyosan nehezítő állapotba került épületrészek és nyílászárók felújítása, cseréje, az 
épületek állagának javítása, eredeti esztétikai értékének helyreállítása (2018)

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás,
 adókedvezmény (védett épületnél a karbantartás és a felújítás költsége 5 évig az adóalapot 

csökkenti),
 kamatmentes kölcsön a lakóközösségi felújítási alapból 5 évre;
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 0,3 - 5 mFt (kölcsön), legfeljebb 50%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 5 mFt (2014, ablakfelújítási pályázat), 25 mFt (2018, társasház pályázat)

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: 150-200 eFt (2014), átlag 1,5 mFt (2018)
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: szakmailag a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság ad javaslatot, a 
Pénzügyi Bizottság dönt

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: pontozásos bírálat, védett épület, kiemelt helyen található, 
városközpontban vagy kiemelt helyen van, lakások száma az épületben,

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: 2014: utófinanszírozás, 2018: előfinanszírozás,
 elszámolni a támogatás összegéről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: szakmai és pénzügyi beszámoló, kivitelezői számlák és kifize-
tésük, igazolások, nyilatkozatok

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Minden támogatás, a mértékétől függetlenül is, segíti az értékmegőrzést. 
Sokkal több támogatásra lenne igény, elsősorban a Wekerle-telepen, épületeinek állapota és kora, 
valamint a védettség miatt elvárt plusz beruházások kapcsán. Sajnos az önkormányzat nem tud 
akkora keretet biztosítani, ami elég lenne.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 PÉTER PÁL UTCA 30.

 KOSSUTH UTCA 70.

 KOSSUTH UTCA 7., KERÍTÉS

 PÉTER PÁL UTCA 9.

 FŐÉPÍTÉSZ: Hurták Gabriella
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 2014 - „Budafok-Belváros megújul” homlokzatok pályázat 

2017 - „Régi idők kapui” pályázat
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 8-10 homlokzat, 3-5 kapu
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 31 homlokzat, 12 kapu
 TÁMOGATÁS CÉLJA: A városközpontban (Beavatkozási terület), de indokolt esetben azon kívüli is: 
az utcai homlokzati falak utólagos vízszigetelése, tetőfedés, eresz, esőcsatorna, nyílászárók cse-
réje vagy felújítása, a homlokzaton szabadon futó vezetékek védőcsőbe süllyesztése, homlokzatok 
és díszítőelemek, lábazat felújítása. 

 A városközpontban a jelentős, közterületről látszó régi kapuk felújítása, cseréje, vagy pótlása, 
új létesítése, a hiányzó díszítőelemek és faanyag, fadíszek pótlásai, fém alkatrészek javítása, 
újragyártása, komplett felületkezelés, kapu beforduló falszakaszának felújítása.

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: pénzügyi támogatás
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: 0,5 - 2 mFt (homlokzat), 0,5 - 1 mFt (kapu), legfeljebb 90%
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 20 mFt

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: átlag 1-2 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: építészeti tervdokumentáció és a Főépítészi Iroda jóváhagyása szükséges a 
pályázathoz;

 szakmailag a Budafok Tétényért Városfejlesztő Kft. ad javaslatot, a Városfejlesztési Bizottság dönt;
 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: kapu pályázatnál előnyt élvez az eredeti állapot visszaállítása, a 
nyílászárók és homlokzat egyidejű felújítása, a 10%-nál magasabb önerő vállalása

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a teljes beruházási összegről szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges: építési engedély, vagy bejelentési eljárás, önkormányzat 
műszaki ellenőre, kivitelezői számlák és kifizetésük, igazolások, nyilatkozatok

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: Nagyon hasznos a pályázat, sok olyan ingatlantulajdonos van, aki 
ilyen támogatás nélkül nem tudná felújítani az ingatlanát. Fontos azért is, mert az építészeti 
szemlélet formálását is eredményezi, illetve az önkormányzatnak lehetősége van a minőség 
számonkérésére.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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szaktudást igényelnek. A pályázók felújítási terveik megvalósításához 

támogatást kaphatnak, tehát a munka bekerülési összegének egy 

bizonyos részét. Az értékőrző felújításokhoz a pályázóknak a saját 

anyagi forrásaikat is igénybe kell venniük, azonban nem kell azt 

érezniük, hogy magukra volnának hagyva a közösség számára is 

fontos értékőrző munkájukban. 

Eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a pályázati 

rendszer a támogatásra szánt összeg akár négy-hatszorosát is 

képes megmozgatni és a város karakterét meghatározó épületek 

megújulásának szolgálatába állítani. A felújított épület saját 

vagyonnövekedése pedig – pl. homlokzatfelújítás esetén – az eredeti 

támogatási összeg többszörösét is kiteheti, mivel a rendbe hozott 

épületekben a lakások értéke természetes módon nő meg. További 

kedvező jelenségnek tekinthető az a felújítási hullám, melyet egy-

egy fővárosi támogatás segítségével történt épületfelújítás vált ki a 

szűkebb környezetében.

A korábbi években egyes épületrészek, kapuk, épületdíszek 

felújításának támogatása és a szakaszolható munkák segítése került 

előtérbe. Az elmúlt években azonban, a több mint hatszorosára 

megnövelt, vissza nem térítendő támogatásként adható évi kb. 500 

millió Ft-os keretösszeg lehetővé tette, hogy összefüggő nagyobb 

egységek, jelentősebb iparművészeti értékek, teljes homlokzatok 

újulhassanak meg.

Az elmúlt több mint húsz évben a Fővárosi Önkormányzat 

folyamatosan támogatta az építészeti örökség helyreállítását a város 

egészére vonatkozóan. 2013-2016 között két támogatási formát 

kínált, 2017-től pedig Építészeti Örökségvédelmi Támogatás címmel, 

egy pályázat keretében nyújt segítséget az örökségvédelem alatt álló 

épületek tulajdonosainak értékőrző felújításaikhoz.

Hiszünk benne, hogy csodálatos Fővárosunk épített örökségének 

megújítása közös erővel, a polgárok és az önkormányzatok szakmai 

együttműködésével és anyagi összefogásával, mindannyiunk, illetve 

az utánunk jövő nemzedékek örömére és büszkeségére, lépésenként 

valósággá válik.

(kivonat a Visszatérő Kincsek 2013-2016 c. kiadvány előszavából)

Budapest mindannyiunk által szeretett imázsát tagadhatatlanul 

a nagyszámú eklektikus épület adja, amely a XIX. század vége 

óta meghatározza a belső kerületek karakterét. Vannak közöttük 

kimagasló és jeles alkotások is, de többségük egyedileg szinte 

észrevétlen alkotóeleme a városnak, mégis nagyon hiányoznának, 

ha eltűnnének, mert együttesük, egységessé ért megjelenésük 

határozza meg a város hangulatát. A Fővárosi Önkormányzat ezért 

jelentős számú építményt, épületegyüttest részesít fővárosi helyi 

védelemben, hogy biztosítani tudja az épített értékek, a jellegzetes 

városkép fennmaradását.

A pályázatok útján nyújtott célzott támogatás nagy segítséget jelent 

a védett épületek tulajdonosainak, mivel az értékőrző munkálatok 

a tulajdonos részéről az átlagos felújításokhoz képest jelentős 

anyagi áldozatvállalást, a tervező és a kivitelező részéről különleges 

 XI.BARTÓK BÉLA ÚT 1.
A Szent Gellért tér és a Bartók Béla út találkozásánál álló, városképi szempontból 
meghatározó saroképület az 1900-as évek elején épült. Későeklektikus és neobarokk 
stílusjegyei, íves párkányai és a mozgalmas, gazdagon díszített homlokzatai igazán méltóvá 
teszik frekventált helyzetéhez. Nagy eredmény, hogy a felújítás során az élhomlokzat 
sarokerkélyét és tartókonzoljait archív fotók alapján rekonstruálták.

MÁRTONFFY MIKLÓS
FŐÉPÍTÉSZ

FŐVÁROSI TÁMOGATÁSOK BUDAPEST ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉNEK 
MEGŐRZÉSÉHEZ
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 V. SEMMELWEIS UTCA 9.
A hangulatos belvárosi utca egyik 

legszebb épülete 1905-ben épült sze-
cessziós stílusban. A borkereskedő 

tulajdonos után Engel-bérháznak 
nevezett épületet Vidor Emil építész 

tervezte, aki Ybl Miklós irodájában is 
dolgozott. A részletgazdag, növényi 

ornamentikával és domborművekkel 
díszített, oromzattal hangsúlyozott 

homlokzat kiemelkedő építészeti 
színvonalú. 

 III. HÍDFŐ UTCA 18.
A műemléki védelem alatt álló 
épület a 19. század közepén 
épült. A földszintes épület U 
alakú beépítését a Hídfő utca felől 
nagyméretű, széles kőkeretezésű 
kétszárnyú kapu köti össze. A 
Műemléki Keret segítségével 
történő helyreállításnak köszönhe-
tően az óbudai Fő téren egy újabb 
ház nyerte vissza eredeti fényét, 
tovább gazdagítva a városrész 
karakteres hangulatát.

 VIII. ÜLLŐI ÚT 78/B
A Klinikai Tömb épületei Korb 
Flóris és Giergl Kálmán tervei szerint 
épültek a századfordulón, eklekti-
kus-szecessziós stílusban. Az együttes 
minden eleme, így a kerítés is 
színvonalas kialakítású, és az épületek 
stílusjegyeit hordozza. Az egyenletes 
kiosztású, íves műkő fedköves kerítés 
a téglapillérek között hol tömör, hol 
áttört megjelenésű, kovácsoltvas 
szakaszokkal.

 VI. PODMANICZKY UTCA 1-3.
A forgalmas közlekedési csomópontban elhelyez-

kedő, századfordulón épült saroképület a tégla- és 
vakolatarchitektúrás építészeti formálás szép 

példája. A Műemléki Keret felhasználásával sor 
került a téglaburkolat intenzív tisztítására a sérült 

elemek javításával, a tagozatok, díszítések, valamint a 
kőerkélyek felújítására. Jelentős eredmény a földszint 

egyes üzletportáljainak rendbetétele, az eredeti nyí-
lásokban kialakított kirakatok helyreállítása, a zavaró 

reklámtáblák és klímaberendezések eltávolítása.
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 FŐÉPÍTÉSZ: Mártonffy Miklós
 TÁMOGATÁS KEZDETE: 1994
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 16-138 (átlag 75)
 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 1881
 TÁMOGATÁS CÉLJA: A főváros városképét meghatározó építészeti értékek megőrzésének, fel-
újításának támogatása. Elsődleges cél az építészeti, iparművészeti és építészethez kapcsolódó 
társművészeti értékek megőrzése, illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó műszaki felújítások.

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
 (1994-2012 között kamatmentes kölcsön is)
 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA: változó, a szétosztható keretösszeg függvényében (2018-ban 10 mFt), 
legfeljebb 50%

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉV: 33-692 mFt (átlag 191 mFt, 2010-2018 között 240 mFt)
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG / ÉPÜLET: átlag 2,5 mFt
 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el, a Városépítészeti 
Főosztály javaslata alapján.

 PÁLYÁZATI BÍRÁLATI SZEMPONTOK: 
• közterületről látható, különleges építészeti értéket képviselő épületrész felújítása 
• kiemelt főútvonalak mentén teljes földszinti sáv felújítása a portálok, reklámhordozók és a 

homlokzat-architektúra együttes rendbetételével 

• „Nagykörúti Portálprogram”, „Historikus városi szövet megújítása” kezelési kézikönyv, és 
„Ablakfelújítási Kalauz” figyelembe vétele 

• a tervdokumentáció magas szakmai minősége 
• minden kültéri klímaegység, parabolaantenna, egyéb épületgépészeti berendezés, és szabály-

talan reklámhordozó eltávolítása a homlokzatról 
• nyílászárók átalakítása egységes megjelenésűvé az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel, 
• minél nagyobb arányú önrész vállalása

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: utófinanszírozás,
 elszámolni a támogatott összeggel szükséges
 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA: szükséges:
• támogató által kiadott teljesítési jegyzőkönyv 
• vállalkozási szerződés, számlarészletező, kifizetés 
• műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

 VÉLEMÉNY, JAVASLAT: A Fővárosi Önkormányzat jelentős számú építményt, épületegyüttest része-
sít fővárosi helyi védelemben, hogy biztosítani tudja az épített értékek és a jellegzetes városkép 
fennmaradását, nemcsak a jelen, de az utókor számára is. Ezt megfelelő szabályozással, anyagi 
támogatással, szakmai segítségnyújtással, ismeretterjesztő munkával és ezeket segítő kiadvá-
nyokkal, kiállításokkal kívánja elérni.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 KAPUK HELYREÁLLÍTÁSA
2013-2014-ben a pályázatok egyes épületrészek, kapuk, 
épületdíszek felújítására és szakaszolható munkák 
elvégzésére voltak meghirdetve. Ebben az időszakban az 
Építészeti Értékvédelmi Támogatás 13 kapu felújítását 
tette lehetővé, míg a Műemléki Keret segítségével 21 
kapu újult meg.

 VI. KERÜLET, HAJÓS UTCA 32.
Az 1904-ben épült, feltűnően részletgazdag 
lakóház építészei Román Miklós és Málnai Béla. 
A szecessziós formavilág ilyen magabiztos és 
érett használata megdöbbentő, hiszen Málnai 
mindössze 25 éves volt az épület tervezésekor. 
Az ólombetétes ablakok, fali üvegmozaikok Róth 
Miksa műhelyét dicsérik. Itt működött 1909-1912 
között Haász és Málnai építészirodája, ahol a Ház 
című folyóirat szerkesztése is folyt. A részletek 
gondossága és rafinált átgondoltsága az egész 
épületen kívül-belül nyomon követhető, amelyet 
a kivitelezők ritkán látott szakmai alázatának 
köszönhetően a felújítás újból láthatóvá tett.

 GYÁLI ÚT 15/A  BARTÓK BÉLA ÚT 40.  JÓZSEF KÖRÚT 9.

 VÁROSMAJOR UTCA 50/B  KÁROLY MIHÁLY UTCA 16.
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JOGI SZABÁLYOZÁS JELENLEG (RÉSZLETEK)

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2. § Fogalommeghatározások:

 16. Önkormányzati… főépítész: a helyi önkormányzat település-

rendezési, valamint e törvényben meghatározott egyéb építésügyi 

feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő személy.

 33. Építészeti örökség: az épített környezet maradandó építészeti 

értéket is képviselő elemeinek (építmény, épületegyüttes, táj- és 

kertépítészeti alkotás) összessége…

 34. Helyi építészeti értékvédelem: a helyi építészeti örökség érté-

keinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása 

és védelmének biztosítása.

6/A. § (3) a települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi 

rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogin-

tézményekkel, továbbá a települési önkormányzati főépítész 

közreműködésével látja el.

Az építészeti örökség védelme:

 56. § (2) Az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeit… helyi 

építészeti örökség részeként kell kijelölni (védetté nyilvánítani), 

fenntartani, megóvni, használni és bemutatni.

 57. § (2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, szám-

bavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, 

védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet… egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről

2. § E rendelet alkalmazásában:

 2a. helyi építészeti örökség: a település múltja szempontjából 

meghatározó építészeti örökség;

 9b. településkép: a település vagy településrész épített és 

természeti környezetének vizuális megjelenése;

 9c. településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, 

értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkarak-

tert hordozó vagy meghatározó település, vagy egy település 

ilyen jellemzőkkel bíró lehatárolható településrésze;

22. § (2) A településképi rendelet állapítja meg

 a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a 

védelem megszüntetését,

 b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és 

egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból 

meghatározó területeket…

23/A. § (1) …A helyi védelem célja a település szempontjából hagyo-

mányt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját 

és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet 

meghatározó építészeti és táji érték védelme.

 (2) A településképi rendelet helyi védelmi előírásai tartalmazzák a 

helyi építészeti örökség feltárására, számbavételére, védetté nyilvá-

nítására, fenntartására, a védelem megszüntetésére, a védettséggel 

összefüggő korlátozásokra, kötelezettségekre, továbbá a védett helyi 

építészeti örökség nyilvántartására vonatkozó követelményeket.

 (3) A településképi rendelet helyi védelmi előírásai tartalmazhatják 

a helyrehozatali kötelezettség előírásának rendjét, a teljesítéséhez 

nyújtandó önkormányzati támogatást (adókedvezményt és egyéb 

támogató, ösztönző intézményt), valamint a védett építmény 

rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó 

költségek megtérítését, a kedvezmények mértékét és módját.

Önkormányzati rendelet minta

XI. Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

38.§ A településképi követelmények önkormányzati ösztönzése

 (1) Egyedi helyi védelemmel érintett, illetve helyi területi 

védelem övezetében lévő ingatlan tulajdonosa kérelme alapján, 

a településképi szempontból fontos és a szokásos karbantartási 

feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben szüksé-

gessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához 

az önkormányzat településképi támogatást adhat.

 (2) A településképi támogatás mértékét az önkormányzat évente 

a költségvetési rendeletében határozhatja meg. Az érintettek a 

támogatást pályázat útján nyerhetik el.

 (3) A pályázat melléklete a felújítás dokumentációja és költségvetése.

 (4) A településképi támogatás ingatlanra eső mértékét – a 

költségvetés keretei között, – a települési főépítész szakmai 

véleményét kikérve, a képviselő-testület állapítja meg.

 (5) A településképi támogatás folyósításának, felhasználásának, 

elszámolásának részletes szabályait a Településképi támoga-

tási szerződésben kell rögzíteni.

 (6) Nem adható önkormányzati településképi támogatás, ha a 

védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy engedély-

től eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkákat. 

Ez esetben a támogatást vissza kell fizetni. E rendelkezés a 

szabálytalan beavatkozástól számított 5 évig érvényesíthető.

 TELEPÜLÉSEK MEGOSZLÁSA A KIADVÁNYBAN: 
• K: kistelepülés (10e fő alatt) – 25% 
• Kö: közepes település (10-80e fő) – 50% 
• N: nagy település (80e fő felett) – 25%

 TÁMOGATÁS KEZDETE:
• 1985-2017 (K) 
• 1992-2017 (Kö), 1993-2016 (Bp. Kö) 
• 1995-2008 (N), 1999-2015 (Bp. N), 1994 (Bp. Főváros)

 TÁMOGATOTT ÉPÜLET/ ÉV: 
• 1-12 (K) 
• 1-15 (Kö), 5-120 (Bp. Kö – társasház felújításokkal) 
• 5-20 (N), 2-300 (Bp. N – társasház felújításokkal), 16-138 (Bp. Főváros)

 TÁMOGATOTT ÉPÜLET ÖSSZESEN: 
• 2-160 (K) 
• 4-200 (Kö), 30-390 (Bp. Kö – társasház felújításokkal)
• 46-64 (N), 2-120/-1800/ (Bp. N – társasház felújításokkal)

 TÁMOGATÁS FORMÁJA: 
• pénzügyi támogatás: 73% 
• kamatmentes kölcsön: 5% 
• pénzügyi támogatás és kölcsön: 15% 
• adókedvezmény: 5% 
• kivitelezés önkormányzati finanszírozása vagy elvégzése: 2%

 TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA (BERUHÁZÁS ÉS TELEPÜLÉSEK %-A A KIADVÁNYBAN): 
• 90%: 8% (K), 3% (Kö) 
• 75%: 3% (K) 
• 50%: 66% 
• 20-40%: 11% 
• 33+33%: 3% 
• 10-25%: 6% 

 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (FT / LAKOS / ÉV): 
• 150-1600 (K), 12000 (Torockó) 
• 40-600/-4000/ (Kö), 360-3300 (Bp. Kö) 
• 50-400 (N), 120-1300/-10000/ (Bp. N)

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATA, DÖNTÉSE: 
• főépítész: 2% 
• önkormányzati vagy szakmai bizottság: 33% 
• főépítész javaslata alapján bizottság vagy testület: 20% 
• főépítész javaslata alapján polgármester: 6% 
• bizottság alapján polgármester: 10% 
• bizottság alapján testület: 21% 
• testület: 6% 
• alapítvány építész kuratóriuma: 2%

 PÁLYÁZAT BÍRÁLATI SZEMPONTOK: 
• védettség fokozata, városszerkezetben elfoglalt hely
• városképi szempontból jelentős homlokzat-felújítás
• közforgalom előtt megnyitott kapuáthajtók felújítása
• nagyobb önkormányzati hányadú társasházak
• városközpontban lévő épületek, kiemelt jelentőségű épületek
• védett érték fennmaradását segítő beavatkozás
• védett épület vagy homlokzat teljes helyreállítása, értéket teremtő beruházás
• a település megjelenésében kedvező változást eredményező felújítás
• egy- és kétlakásos védett épületek állagmegóvása, felújítása
• ófalu védett házai és a hagyományos utcakép (kerítés, kapu) felújítása 
• az egyedülálló falukép megóvása
• a felújítás a településkép kedvezőbbé alakítása miatt szükséges
• a főépítész építészeti szakvéleménye a pályázatról
• értékmegőrző és visszaállító felújítások
• városképi jelentőség, közösségi funkció
• kültéri klímaegység, parabolaantenna, egyéb gépészeti berendezés és reklám eltávolítása
• a tervdokumentáció magas szakmai minősége
• különleges építészeti értéket képviselő épületrész felújítása
• kiemelt főútvonalak mentén teljes földszinti sáv felújítása portálokkal

 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS: 
• utófinanszírozás: 75% 
• előfinanszírozás: 16% 
• részben elő-, részben utófinanszírozás: 9% 

 PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSA, VÉGSŐ ELLENŐRZÉSE: 
• főépítész végzi: 43% 
• település végzi (cége, műszaki ellenőre, szakértője, bizottsága): 38% 
• főépítész és a település műszaki kollégája végzi: 8% 
• önkormányzati képviselő végzi: 3% 
• önkormányzati bizottság végzi: 8%

 FELÚJÍTÁS ELSZÁMOLÁSA SZÜKSÉGES: 
• a teljes összegről: 65% 
• a támogatás összegéről: 27% 
• a támogatás 50%-áról: 2% 
• nem kell elszámolni a támogatásról: 5%

 VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK A PÁLYÁZATRÓL (RÉSZLETEK): 
 Látványosan és „korhűen” újulhatnak meg a településen értéket képviselő épületek. 
 Fontos a főépítészi szakmai tanácsadás és jelenlét is, mind a tervezés, mind a kivitelezés során.
 Néhány építészeti értéket sikerül megmenteni, támogatással könnyebben belevágnak a felújításba.
 Biztos, hogy a folyamat pár év alatt érezhető megújulást eredményez a városképben.
 Az építészeti értékeket sikerül megmenteni. Igényes, karbantartott utcaképet mutat a város.
 Minden támogatásra adott 1 forint újabb 1-5 forint magánpénzt mozgósít értékmegőrzésre. 
 Cél a város történelmi folytonosságát adó építészeti értékek megtartása, fenntartása, az itt élők 

önbecsülésének, városszeretetének elősegítése érdekében.
 Az emberekben tudatosodott, milyen gazdag és egyedi építészeti értékeknek birtokosai, ez sokat 

változtat az épületek megítélésében is.
 A település arculata jelentősen megváltozott az elmúlt 10 évben, örömmel fogadják a megújult hom-

lokzatokat, „divat” lett a helyreállítás.
 Erősíti a lakosok egyébként is erős lokálpatrióta hozzáállását. 
 Fontos számunkra a város egyedi építészeti arculatának megőrzése. Mindez hatással van minden-

napjainkra, életérzésünkre, identitásunkra, a fiatalok esztétikai nevelésére. Gazdasági előnyei is 
vannak a városkép formálásának: vonzóvá teszi a települést az ide látogatók számára.

 Minden védett épület mészkőtáblát kapott a város címerével, a ház és a tervező megnevezésével, az 
építés idejével.

 A védett épület felértékelődött, "divat" lett, a településre látogatók csodálták és dicsérték, a cikkek-
ben, televízióban ezek szerepeltek. És sajnos azért is, mert ezek a házak lettek jól eladhatók.

 Szinte az egyedüli hatékony önkormányzati eszköz a javításra. 
 Még kevésbé ismerik a támogatási lehetőséget, ezért félnek az értékes épületektől és tehernek érzik 

az ezzel járó kötöttségeket.
 Van amikor a támogatás dönti el a beruházás megkezdését, vállalását.
 Legtöbb esetben e nélkül nem is fogtak volna hozzá a felújításhoz.
 Az építészeti szemlélet formálását is eredményezi, az önkormányzatnak lehetősége van a minőség 

számonkérésére. A felújításhoz elő lehet írni a szakmai feltételeket.
 Erősíteni kell a figyelemfelkeltést a pályázat és eredményei iránt.
 Sokat segít védett értékeink megőrzésében, leginkább a „lakóépület esetén mindenki azt csinál, amit 

akar” szemlélet elhatalmasodása óta.
 Az évente kiírt pályázat a helyi értékvédelem egyik gyakorlati eszköze.
 Elsősorban a még megmaradt értékek továbbörökítését, ápolását tűzte ki a támogatás.
 A kötelező karbantartást is rögzíteni lehetne a szerződésben.
 A támogatási keretösszeg növelésére lenne szükség.
 A tulajdonosoknak a helyi védettség kötöttséget jelent, és részben ezt kompenzálja a támogatás.
 A pályázat nem kezeli külön a védett épületeket, minden társasház pályázhat (Bp.).
 Támogatás csak akkor nyújtható, ha a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja.
 Nem utalható a támogatás, ha a településképi bejelentési eljárásban foglaltaktól eltértek.
 Szükséges lenne állami támogatás is a helyi védett értékek fenntartására.
 A kisvárosban több mint 300 helyi védett épület van, a támogatással megmentett értékes házak 

aránya viszonylag kicsi (15-20% az utóbbi 18 évben), azaz e támogatási rendszert erősíteni kellene 
ahhoz, hogy az értékes épületek, részletek ne tűnjenek el örökre.

 Sajnos nem tudunk akkora keretet biztosítani, ami elég lenne.
 A kisebb összegű támogatás is fontos, mert jelzi az önkormányzat erkölcsi támogatását.
 Évekig nem vette senki igénybe a támogatást, mert nem tudott hozzá önrészt rendelni.
 Első támogatásként a tulajdonosok megkapják védett épületük felmérési tervdokumentációját.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS ÖSSZESÍTÉSE
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ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA

PÁLYÁZATI RENDSZER LÉTREHOZÁSA
• A támogatás formái, gazdasági ösztönzők: A leggyakoribb 

támogatási formák a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás, 

a kamatmentes kölcsön és az adókedvezmény. A támogatás 

mértéke a felújítás összegének 10-90 %-a között változhat 

(helyi rendeletben rögzítve), de lehet a testület által egyedileg 

meghatározott összeg is. A 2-5 év időtartamra adott kamat-

mentes kölcsön az önkormányzatnál visszaforgatható felújítási 

alapot képezhet. Az adókedvezmény jellemzően a helyi adó 

elengedését jelenti a felújítás összegéig. Létezik nem anyagi 

természetű támogatás is, amely önkormányzati tulajdonú cég 

olcsóbb munkavégzésében, az épület felmérésében, a felújítás 

terveztetésében, engedélyeztetésében ölt testet. Ezek körébe 

sorolható az önkormányzati segítséggel vagy lebonyolítással 

történő európai uniós vagy hazai pályázatok (pl. Népi építészeti 

program) előkészítése, segítése is.

• Önkormányzati rendeletalkotás: A települési önkormányzat 

helyi rendeletben tudja meghatározni a helyi védett épületek, 

építmények, növényzet, és táji elemek körét, továbbá az értékes 

települési és tájképi területeket. Ebben lehet meghatározni 

továbbá a védett elemek felújításának és fenntartásának 

ösztönző, támogató rendszerét, a támogatás módját, mértékét, 

a megítélés rendjét, feltételeit, a támogatás felhasználásának 

ellenőrzését, elszámolásának körülményeit.

• Forrásteremtés a támogatási rendszerhez: Az önkormányzat éves 

költségvetésében szükséges elkülöníteni a támogatásra for-

dítható összeget, amely évente emelkedjen legalább az infláció 

mértékében (Értékvédelmi Alap létrehozása, Városi Támogatási 

Program, stb.), illetve hazai vagy európai uniós pályázatokból 

is elő lehet teremteni. Javasolt a pályázati rendszer több évre 

történő ütemezése is. 

• Szakmai szempontok kialakítása: A szakmai kritériumok 

meghatározásánál a legfontosabb feltétel, hogy országosan 

vagy helyileg védett, a településképet meghatározó értékes 

épület, építmény legyen a támogatott objektum. További 

értékelési szempont lehet a várostörténeti jelentőségű emlék, 

az építészeti értéknövekedés, a város történelmi folytonosságát 

jelentő, vagy közfunkciót betöltő épületek.

• Finanszírozási formák: Általános forma az esetleg több évre 

ütemezett felújítási támogatás, amely lehet elő- vagy utófi-

nanszírozás, ütemezett kifizetés, az építés nagyságrendjéhez 

illeszkedően. Ritkábban alkalmazott módszer az évi fix összegű 

karbantartási támogatás, holott a fenntartáshoz ez a leginkább 

tervezhető támogatási forma.

PÁLYÁZATI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE
• Lakossági tájékoztatás: Fontos a lehetséges pályázók folyamatos 

tájékoztatása a támogatási rendszerről, a pályázat kiírásának 

időpontjáról. Ez történhet az önkormányzat honlapján, helyi 

újságban és tv-ben, vagy akár postai levélben. A pályázati rend-

szer népszerűsítésének része a felújított épületek bemutatása 

kiállításon, kiadványban, vagy helyi újságban. Javasolt, hogy 

a meghirdetett összeg a helyi pályázók ingerküszöbét elérje, 

egyébként eredménytelen lehet a kezdeményezés.

• A pályázati dokumentáció részei: A pályázati dokumentáció alap-

vető része az építész által készített felmérési és a felújítási terv. 

További részei a fotók, a költségvetés vagy árajánlat, nyilatkozat 

a saját erő meglétéről, és az ütemezés bemutatása. Beadandó 

munkarészek még a szükséges hozzájárulások, engedélyek 

(bejelentési, építési, örökségvédelmi engedély).

• Pályázatok feldolgozása, bírálati szempontok: A beadott pályázatok 

nyilvántartását, rendszerezését a főépítész, vagy a műszaki 

iroda munkatársa végzi. Bírálati szempontok lehetnek: 

tervdokumentáció színvonala, eredeti állapot helyreállítása, 

teljes épület vagy teljes homlokzat felújítása, városképi és/

vagy műszaki indokoltság, védett érték egyedisége, állapota, 

védett érték visszaállítása, építészeti és településképi szakmai 

indokoltság, iparművészeti, szobrászati részletek helyreállítása, 

vezetékek, klíma és egyéb gépészeti berendezések eltávolítása. 

Egyéb (pl. pénzügyi) szempontok lehetnek: fenntartás, finanszí-

rozás megalapozottsága, ütemezett felújítás, önerő nagysága, 

csak a védettséggel összefüggő költségek támogatása, előző 

évben már elkészült egy része a felújításnak, vagy előző évben 

is pályázott, de nem kapott támogatást, illetve egy épület csak 

egyszer pályázhat. Az értékelés történhet pontozásos rend-

szerben is (pontértékek lehetnek: az elvégzendő munkák fon-

tossága, városképi megjelenés, védettség foka, önkormányzati 

tulajdonrész nagysága, tervdokumentáció minősége), illetve a 

minden formailag megfelelő pályázat nyer rendszerben is. 

•  Bíráló bizottság tagjai, pályázati döntés: A Bíráló Bizottság 

széles társadalmi elfogadottságot tükrözzön. Tagjai a főépítész 

(településkép védelme), a polgármester vagy egy testületi 

tag (támogató), és a műszaki csoport tagja (ellenőrzés). Tagja 

lehet még a helytörténeti civil szervezet képviselője, az építész 

szervezetek delegáltja, a pénzügyi csoport munkatársa. A pályá-

zatok bírálatának másik módszere egy a főépítészből, műszaki 

kollégából, műszaki ellenőrből, és a településfejlesztési 

bizottság vezetőjéből álló Építész Munkacsoport megalakítása. 

A döntést a főépítész, vagy a munkacsoport szakmai javaslata 

alapján a polgármester, vagy a Településfejlesztési Bizottság, 

esetleg a képviselőtestület hozza meg. Adókedvezmény támo-

gatásnál megtörténhet a bírálat a felújítás elkészülte után is, 

de csak magas színvonalú helyreállítás esetén. A támogatásról 

minden esetben megállapodást, szerződést kell a támogatottal 

kötni, amelyben meghatározzák a felhasználás feltételeit, az 

elszámolás idejét, módját, rendjét, a felek kötelezettségeit, a 

megvalósítás időtartamát (tárgyévben, vagy 1-3 éven belül).

• Felújítás ellenőrzése, elszámolása: Az elvégzett munkák elle-

nőrzése szükséges, lehetőleg a kivitelezés alatt többször is. Ez 

egyben segítséget, szakmai tanácsadást is jelenthet a pályázó 

részére a főépítész, a tervező vagy a műszaki ellenőr részéről. 

A végső ellenőrzés, átvétel feltételei közé tartozik a pénzügyi 

és szakmai beszámoló, az építés közbeni tervezői művezetés 

és feljegyzés, a település műszaki ellenőre vagy a főépítész 

igazolása a településképi bejelentésben vagy az engedélyben 

foglaltak elkészültéről. A pénzügyi elszámolás a támogatás 

mértékétől, a munkák jellegétől és az önkormányzat döntésétől 

függően sokféle lehet. Egyes településeken nem kell elszámolni 

a támogatásról, vagy csak a támogatási összegről kell  

(pl. anyagszámlákkal), másutt az egész beruházásról szükséges 

számlákkal elszámolni.

EGYÉB TELEPÜLÉSI FELADATOK ÉS ELŐNYÖK
• Értékes épületek, helyi örökség felmérése: Lehetőség és kötele-

zettség is a helyi építészeti, településképi értékek felmérése, 

nyilvántartás készítése, rendeleti védelme. A felmérésbe 

bevonhatók egyetemisták, szakmai egyesületek is.

• Kommunikáció, elért eredmények bemutatása: A legeredménye-

sebb meggyőzés a jó példa, az önkormányzat saját épületeinek 

felújítása, a településkép javulása. A pályázati rendszer 

működtetésével a település rendezettebb, gondozottabb képet 

mutat, a már felújított épületek például szolgálnak mások-

nak is. Fontos az elért eredmények folyamatos bemutatása 

önkormányzati újságban, honlapon, tv-ben, amiből a helyiek 

követhetik a településkép javulását, és kiderül az önkormányzat 

segítő szándéka is. A népszerűsítés lehetőségei: a téma köztu-

datban tartása, helytörténeti séták mobil alkalmazással, online 

felületen fotókkal és filmekkel, a felújított épületek bemutatása.

• Helyiek segítése a pályázatokban, kivitelezésben: Növeli a pályázati 

rendszer eredményességét egy helyi „mentor” felkérése, aki 

segíti a pályázókat, elkészíti az építészeti terveket, ellenőrzi és 

szakmai tanácsokkal segíti a kivitelezést (főépítész vagy helyi 

kötődésű építész). További segítség lehet az önkormányzat 

részéről a tervezés finanszírozása, a védett épületek tulajdono-

sainak célzott tájékoztatása, ismertető kiadványok összeállítása 

(Felújítási illetve Ablakfelújítási Kisokos, Kezelési kézikönyv).

• A felújítások egyéb eredménye: A településkép szebb és 

rendezettebb lesz, javulnak a település lakóinak életkörülmé-

nyei, közérzetük. Minden forint támogatás további 2-3 forintot 

mozgat meg a településen, főépítészi egyezetéssel szakmailag 

és építészetileg helyes irányba lehet terelni ezt a felújítási 

szándékot. Az épülettulajdonosok szemében a helyi védettség 

intézménye elfogadottabbá válik, a támogatással előnnyé válik 

ez a látszólagos hátrány. A település polgárai jobban észreve-

szik az építészeti értékeket is és jobban vigyáznak rájuk, ezzel 

az önbecsülésük és a településük iránti szeretetük is pozitívan 

változik. Jó esetben ez felkelti a helytörténet iránti érdeklődést, 

részletesebb információkat lehet elérhetővé tenni a települési 

értékekről, és a helyi identitás érzése is erősödik.
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CÉL
A rendelet célja a város sajátos településképének társadalmi 

bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása.

E rendelet célja a város épített örökségének és építészeti értékei-

nek megőrzése, a városkép védelme és javítása, a város arculatát 

rontó állapotú építmények helyrehozatalának elősegítése, továbbá 

a felújításához pályázati úton szerzett támogatásokhoz szükséges 

önerő kiegészítő fedezetének biztosítása. 

A rendelet célja az országos védelem alá nem helyezett, de a 

község történeti folytonosságát bizonyító, helyi építészeti értékeket 

magában hordozó és az itt élők önbecsülését, település-szeretetét 

elősegítő épületcsarnokok, épületek, építmények, vagy azok egyes 

részeinek megőrzése.

E rendelet célja a Város történeti hagyományainak, építészeti 

értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek, valamint a város 

arculati értékeinek megőrzése érdekében a város történelme, 

identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, 

a város építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek 

számára való megtartása és minőségi formálása, az általános épí-

tészeti környezet és építészeti kultúra szemléletformáló elemeire 

figyelemmel.

A város épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a 

város kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, méltó 

használatuk, bemutatásuk és megőrzésük közérdek.

A támogatás célja, hogy a város történeti folytonosságát bizonyító 

építészeti értékeket magában hordozó épületeket és építményeket 

eredeti állapotában őrizzük meg. Mivel a legtöbb helyileg védetté 

nyilvánított épület vagy építmény állapota, állaga rossz vagy nem 

megfelelő, és ezek átalakítása, felújítása jelentős összegekbe 

kerül, ezért jelen támogatás segíthet ezek támogatásában.

HELYI VÉDELEM 
A helyi védelem célja a város egyedi építészeti arculatának, sajátos 

megjelenésének, jellegzetességeinek, építészeti, településképi, 

településszerkezeti értékeinek, a térség kiemelkedő hagyománya-

inak, a helyi emberek munkáját és kultúráját híven tükröző épített 

környezetének megőrzése.

A Község Önkormányzata szükségesnek tartja, hogy a falu történeti 

folytonosságát, építkezését, kultúráját bemutató, a helyi építészeti 

jelleget magukban hordozó, a községben élők önbecsülését erősítő 

településrészek, épületcsoportok, épületek, szobrok, feszületek, 

facsoportok, építmények, vagy azok egyes részei megőrzésre, fel-

újításra kerüljenek. Helyi építészeti érték mindazon helyi építészeti, 

településtörténeti, néprajzi, termeléstörténeti érték, és ezek tarto-

zékaként épületegyüttesek, vonalvezetések, utcarészletek, valamint 

az ezeket körülvevő építészeti és természeti környezet, amelyet az 

értékvédelmi vizsgálat faluképi értékei miatt védendőnek minősít.

A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, meg-

őrzésének módja elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használat: 

• a védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tető-

formájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati 

nyalásrendet és a nyalások osztását, megőrizve a homlokzati 

tagozatokat. 

• a védett épület belső korszerűsítését, átalakítását esetleg 

bővítését, a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdeké-

ben elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő 

használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és 

belső értékek megtartásával kell megoldani.

• védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület 

tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne 

változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a 

legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület 

formálásával szerkezetével, anyaghasználatával összhangban 

legyen.

• védett épület nem bontható el.

A tulajdonos köteles a helyileg védett építmény vagy épület karban-

tartásáról, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni és a védett 

érték állapotát időszakonként felülvizsgálni. A használat a védett 

értéket nem veszélyeztetheti.

A városi főépítész folyamatosan, de legalább évente ellenőrzi a 

védett épületek és területek állapotát. Az éves ellenőrzés tapasztala-

tait a polgármesteri hivatal felvezeti az épület, építmény törzslapjára.

A védelem alatt álló építményt „Védett építmény” vagy „Védett 

épület” feliratú táblával meg kell jelölni.

SZEMELVÉNYEK TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETEK TÁMOGATÁSI 
FEJEZETEIBŐL

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
A védett értéket a tulajdonos köteles jó állapotban tartani. A védett 

érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos 

kérelmére – külön megállapodás alapján – önkormányzati támoga-

tás adható. A kérelemről a képviselőtestület dönt. Az önkormány-

zati támogatás legfeljebb a végzett munkálatok bruttó költségének 

50%-áig terjedhet.

Az Önkormányzat a helyi érték feltárásához, továbbá a helyi 

védelem alatt álló értékek fenntartásához, karbantartásához, fel-

újításához szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében éves 

költségvetésében meghatározott költségvetési forrást biztosíthat. 

Az összeg felhasználásáról a Bizottság által kiírt pályázat alapján a 

polgármester dönt.

A helyi védettséggel kapcsolatos szakmai segítséget és támoga-

tást az Önkormányzat a települési főépítész útján látja el. A helyi 

védettségből eredő, a rendeltetésszerű használathoz szüksé-

ges mértéket meghaladó, vagy a kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges költségek megtérítése érdekében nyújtandó támogatás 

eszköze a település éves költségvetésében külön erre elkülönített, 

egyösszegű támogatás.

A támogatott tevékenységek körét, a támogatás mértékét, a 

megítélés szempontjait, a támogatás megítéléséhez szükséges, 

benyújtandó, csatolandó dokumentumokat a 6. sz. melléklet 

tartalmazza.

Az önkormányzati keretösszeg felhasználásáról a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján az önkormányzat 

képviselőtestülete dönt. Vissza nem térítendő támogatás nyerhető 

el pályázati úton, a feltételeket a képviselőtestület évenként 

határozza meg.

Az elnyert támogatásról szerződést kell kötni. A szerződés tar-

talmazza a megítélt összeg folyósításának módját, a felhasználás 

feltételeit, az elszámolás határidejét, az ellenőrzés szabályait.

A helyi védelemmel kapcsolatos szakmai segítséget és támogatást 

az önkormányzat a főépítész útján látja el. 

A támogatás az összköltség 70%-áig terjedő kamatmentes 

visszatérítendő támogatás, vagy az összköltség 50%-áig terjedő 

vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nyújtható 

azzal, hogy egy pályázó a visszatérítendő és a vissza nem térítendő 

támogatásra együttesen is jogosult pályázni, amennyiben legalább 

az összköltség 30%-át kitevő mértékű önerő viselését vállalja. A 

kamatmentes visszatérítendő támogatás futamideje a támogatási 

szerződés megkötésétől számított 5 év, a visszafizetés havi egyenlő 

mértékű részletekben történik.

Támogatás adható a rendelet hatálya alá tartozó épület – a rendelte-

tésszerű használatához szükséges fenntartás mértékét meghaladó 

– értékmegőrzésére irányuló, felújítási munkálatok költségeinek 

kiegészítéséhez, ezen belül:

• a tetőszerkezetek, a tetőhéjazat, a kémények felújításához, vagy 

ha szerkezeti állapotuk ezt indokolja, cseréjéhez, 

• az épület – legalább közterületre néző – teljes homlokzatára 

kiterjedő felületek, tagozatok felújításához, helyreállításához, 

festéséhez, 

• az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújításához, 

cseréjéhez, 

• közterületi homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, 

szerelvények onnan történő áthelyezéséhez, 

• utólagos vízszigetelési munkálatokhoz, 

• közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló 

világítótestek elhelyezéséhez. 

A helyi védettséggel kapcsolatos szakmai segítséget, támogatást az 

önkormányzat a főépítésze útján látja el. A helyi védettségből eredő, 

a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó 

vagy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges költségek megtérítése 

érdekében nyújtandó támogatás eszközei lehetnek különösen: 

• pályázat útján elnyerhető központi vagy helyi költségvetési 

forrás, 

• a település éves költségvetésében külön erre elkülönített, 

utófinanszírozással felhasználható egyösszegű támogatás, 

• a támogatás mértékének megállapítása a képviselőtestület 

egyedi döntése alapján történik, de nem haladhatja meg a nettó 

bekerülési költség 50%-át illetve 250 000 forintot. 

A kérelmek a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, 

az azon felül befogadott kérelmek tartaléklistára kerülnek, melyek 

újabb forrás rendelkezésre állása esetén, ismételt kérelem 

benyújtása nélkül támogathatóak. Támogató döntés esetén 30 napon 

belül a támogatás teljes összege folyósításra kerül a kérelmező 

bankszámlájára történő utalással. 

A védett építmény vagy épület, terület fenntartásának költségei a 

tulajdonost terhelik. A védett érték megóvása, állagának megőr-

zése érdekében a tulajdonos kérelmére pályázat útján vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás adható.

Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának 

megőrzése érdekében végzett munkák költségvetéssel, számlával 

igazolt költségének a képviselőtestület által meghatározott mérté-

kéig terjedhet. Az e célra felhasználható összeget minden évben a 

költségvetési rendeletben elkülönítve kell meghatározni.
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 A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ TELEPÜLÉSEK

A kiadvány összeállításához az anyagok gyűjtését több csatornán 

párhuzamosan és egymást követve is végeztük. Először minden 

főépítészt értesítettünk e-mailen a készülő kiadványról, és kértük, 

hogy küldjenek fotókat és a megadott szempontokra válaszokat. 

Evvel egy időben az Építészeti Helyettes Államtitkárság munkatársai 

is hasonló tájékoztatást, anyagot kértek az állami főépítészektől. 

Több visszajelzés is érkezett, de úgy éreztük nem elegendő.

Ezek után a társszerkesztőkkel együtt telefonon megkerestünk min-

den főépítészt, aki nem küldött semmilyen visszajelzést, jeleztük a 

lehetőséget, hogy településük a kiadványban megjelenhet. A küldött 

anyagokat rendszereztük, majd táblázatos formába rendeztük a 

szöveges válaszokat, kiegészítve a helyi rendeletekből kiemelhető 

adatokkal. Ekkor már kezdett körvonalazódni a támogatási rendszert 

alkalmazó önkormányzatok száma az országban.

Az egységesített táblázatokat visszaküldtük a főépítészeknek (vagy 

önkormányzati kollégáknak) ellenőrzésre, kiegészítésre, és újra 

felhívtuk telefonon az ösztönző módszerrel rendelkező főépítészeket, 

egyeztettük a szükséges adatokat, valamint további, illetve kiadvány-

ban használható fotókat kértünk tőlük. Azokon a településeken, ahol 

szükséges volt, fotósokat kértünk fel a felújított épületek lefényké-

pezésére, vagy a szerkesztők maguk fotózták azokat. Próbáltunk 

minden településről anyagot szerezni, de lehet, hogy véletlenül 

néhány kimaradt, azokat kérjük, hogy jelentkezzenek és juttassák el 

hozzánk a felújított házak fényképeit.

A beérkezett anyagokból, adatokból a támogatási módszer rugal-

massága, sokféle megoldása mutatkozik meg. Az évente ráfordítható 

összeg, a pályázatok bírálata, a megvalósulás ellenőrzése, az 

épületek nagyságrendje, a kapcsolódó egyéb helyi tevékenységek, 

a gondok és eredmények mind nagy különbségeket mutatnak, 

szerencsésen alkalmazkodva a település, az anyagi lehetőség, a 

lelkesedés, a segítés módjához és mértékéhez. Javasoljuk, hogy ez a 

sokszínűség maradjon meg a rendszerben, és minden településen az 

ott érvényes módszerrel érjék el az össztársadalmi felismerést:  

„Ó, hát milyen gyönyörű helyen élünk!”

AZ ANYAGGYŰJTÉS MÓDSZERE

BAJA

BÉKÉSCSABA

CEGLÉD

BUDAKALÁSZ

DABAS

DEBRECEN

GYULA

EGER

JÁSZBERÉNY

HÉVÍZ

KECSKEMÉT

KAPOSVÁR

KISOROSZI

KOZÁRMISLENY

PÉCS

KUNSZENTMÁRTON

LEÁNYFALU

MOSONMAGYARÓVÁR

NAGYATÁD

NAGYKANIZSA

NAGYKŐRÖS

NAGYMAROS

OROSHÁZA

NYÍRBÁTOR

PÓCSMEGYER

SÁTORALJAÚJHELY

SZERENCS

SIKLÓS

SZEGED

SZÉKESFEHÉRVÁR

SZIGETVÁR

SZOKOLYA

TAHITÓTFALU

TÖRÖKBÁLINT

VÁCVISEGRÁD

ZÁVOD

BUDAPEST

TOROCKÓ

A pályázatok kiírásáról és döntésre előkészítéséről a Bizottság 

gondoskodik. A pályázatok elbírálásáról a képviselőtestület dönt. 

A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának 

módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támoga-

tásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell rögzíteni. 

A szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a jegyző 

feladata.

PÁLYÁZAT
A benyújtott pályázatok véleményezését a Szakmai Minősítő 

Munkacsoport végzi, melynek tagjai: az elsőfokú építési hatóság 

vezetője, a önkormányzati főépítész, a városfejlesztésben érintett 

bizottság elnöke, a Megyei Építész Kamara elnöke, valamint a 

műemléki hatóság vezetője.

A Munkacsoport értékelésének figyelembevételével a polgármester 

30 napon belül hozza meg döntését. A pályázatok értékelése során 

az a pályázat élvez elsőbbséget, amelynél a felhasználásra kerülő 

támogatás a város megjelenésében – a közösség számára is 

érzékelhetően – kedvezőbb változást eredményez.

A benyújtott pályázatokat háromtagú munkacsoport véleményezi és 

döntésre továbbítja a polgármesternek. A munkacsoport tagjai: a 

városi főépítész és a polgármester által delegált további 2 tag.

Támogatható mindazon épület, amely helyi védelem alatt áll. A 

pályázat általános feltételei:

• támogatásra összesen 300 000 Ft áll rendelkezésre

• a támogatás vissza nem térítendő támogatás lehet

• a támogatás nem haladhatja meg a teljes bekerülési költség 

50 %-át (a másik 50 %-kal a pályázónak rendelkeznie kell).

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés aláírását 

követően, a munka megkezdése előtt kerül sor. Az elszámoláshoz 

az elvégzett munkálatokról kiállított számlá(ka)t be kell nyújtani 

legkésőbb a tárgyév december 31-éig. Az átadás-átvételi eljárásra 

a támogató képviselőjét írásban meg kell hívni.

A pályázatok pontozásos rendszer alapján kerülnek értékelésre. 

Minden részszempont 1-10 pontot kap, a pontkiosztás a lineáris 

arányosítás módszerével történik. A pályázatokat az alábbi súlyszá-

mok szerint kell elbírálni:

• a lakóépület felújítási munkáinak műszaki tartalma alapján (5), 

• a felújítás hozzájárul-e a városkép javításához (5), 

• a lakóépület örökségvédelmi vagy helyi védelem alatt áll-e (3), 

• önkormányzati tulajdonrészt magában foglaló felújítás-e (2), 

• az azonos pontszám esetén előnyben kell részesíteni a kiemelt 

közterületeket, és a helyi védett lakóépületeket. 

A támogatás összegét kizárólag a pályázatban megjelölt felújítási 

munkákra lehet felhasználni. A támogatás kifizetésének részletes 

szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. 

Az elbírálásnál előnyt élveznek az országos műemléki védettség 

alatt álló, valamint a feltétlen megtartandó, helyi védettségű 

épületek felújítására vonatkozó pályázatok. Az azonos védelemmel 

rendelkező épületek esetében előnyt jelent a településképet 

meghatározó elhelyezkedés. 

Támogatás nem nyújtható annak, akinek az önkormányzattal szem-

ben lejárt határidejű adó, valamint egyéb, adók módjára behajtható 

tartozása van. 

Az egy épületre adható támogatás összege nem lehet több:

• mint a felújítási költség 50%-a, de maximum a költségvetési 

rendeletben meghatározott támogatási egység, mely jelenleg 

300 000 Ft 

• többlakásos lakóépületek esetében az egy lakóegységre 

adható támogatás összege nem lehet több, mint a lakóegy-

ségre jutó felújítási költség 50%-a, de maximum a költségve-

tési rendeletben meghatározott támogatási egység 33,33%-a, 

azaz 100 000 Ft 

• közösségi célra használt épület esetében nem lehet több, 

mint a felújítási költség 50%-a, de maximum a költségvetési 

rendeletben meghatározott támogatási egység 200%-a, azaz 

600 000 Ft 

Helyi védelem alatt álló ingatlanon végzett állagmegóvási, 

felújítási, illetve felújítással együtt járó egyéb építési munkálatok 

esetén, a tulajdonos legfeljebb 6 hónap időtartamra mentesül a 

közterület foglalási díj fizetési kötelezettségétől.

A pályázatról a képviselőtestület Bizottsága dönt a főépítész 

ajánlásával. A pályázat során bírálati szempontok az alábbiak:

• kiemelt jelentőségű épület (helye, kora vagy szerepe miatt)

• már elkezdett felújítási munka befejezésére irányul a kért 

támogatás

• pályázni nem csak teljes épületfelújításra lehet, hanem 

épületrészekre is (pl. utcai homlokzat, nyílászárók, kapu, stb.)

• a támogatás csak értékmegőrző felújításokra szól, az épületek 

bővítésére, átalakítására, korszerűsítésére nem fordítható

• a támogatás a benyújtott költségvetés 50%-áig terjedhet, 

melyet az önrész felhasználását követően, a végszámla 

benyújtásakor lehet rendelkezésre bocsátani.
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MATUS ISTVÁN

rOMLÁSVESZÉLY!!!

Ambuláns, értékőrző felújítás jogi, gazdasági alapjai Budapest 

belvárosában.

(készülő tanulmány bevezetője)

VILÁGÖRÖKSÉGÜNK… nemzeti „HOZZÁADOTT ÉRTÉK”!

HELYZET

Budapest világörökségi területe az értékőrzés kiemelten fontos 

helyszíne.

A jogszabályok és a gazdaság (támogatások és a hitelezés gya-

korlata) az épületek felújítását, karbantartását nálunk sohasem1 

támogatta!

Ez a gyakorlat a 130 éves, eklektikus házakat egyre növekvő 

ütemben teszi tönkre!

CÉLKITŰZÉS

A jogi és gazdasági környezet tisztítása, újrahangolása. 

Tisztázott tulajdonosi helyzetű, felelős, döntésképes, költséghaté-

kony, hosszútávon működő rendszer kialakítása. 

MEGOLDÁS

Jogi-gazdasági keret, ami a fenntartást legalább 2050-ig automa-

tizmusokkal biztosítja. 

Védett piac, terület, épületek, szakmák. Árverseny 

helyett a minőség, a hazai termék és munka elsőbbsége. 

Szakképzés-mesterképzés!

ÁFA csökkentés, támogatás és kölcsönök jelzálog és felújítás 

feltételekkel.

A felújítások célzott támogatása nagy hozzáadott-értéket megtartó 

eszköz!

Az első lépés a jogi, gazdasági keret kiigazítása!

1 Kivétel a kastélyprogram és a TAO, de ezek társasházak esetében jelenleg nem működő eszközök.

JOGI ESZKÖZÖK:

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA és kapcsolt rendeletek

A társasházi struktúra nehézkes és döntésképtelen. Olyan, mint 

egy sok tulajdonossal, rossz vezetéssel, tőkehiányosan, determi-

náltan a tönkremenetel felé tartó vállalkozás. A régi házak érté-

keinek megőrzése érdekében a jogok, kötelezettségek, feladatok 

egyértelműbb meghatározását, következetesebb kezelését kell 

segíteni, érvényesíteni. A tulajdonosi szerkezet (egyébként is zajló) 

átalakulásának, tisztulásának segítése természetesen nem állami 

vagy önkormányzati feladat, szabályozása viszont igen. 

• A közös képviselő felelőssége, nyilvántartásba jelentkezése és 

kilépése a Tulajdonosok képviseletében. Egységes adatbázis-

ban teljesített éves állapotjelentés kötelezettség. (191/2009. 

[IX. 15.] Korm. rendelet 34.§ A tulajdonos jókarbantartási köte-

lezettsége és a szervizkönyv egyszerűsítése és kiterjesztése.)

• Nyilvántartási, nyilatkozati kötelezettség megosztott, de védett 

adatbázisban, Társasházi alapító okirat, SZMSZ, tűzvédelmi 

szabályzat egységes kezelése nyilvántartása TÉRINFORMA-

TIKA (vagy egyéb AKR, ASP. ÉTDR) rendszerben.

• Értékcsökkenés nyilvántartása, 2% / év, előtakarékossság, 

visszapótlás, felújítási keret. Ezen felüli költségek „a védett 

érték egyedi támogatásra alapot adó” költsége.

• Bizonyítási kötelezettség a tulajdonosnál, közös képviselőnél, 

kezelőnél, vita, hivatalból indított eljárás, kötelezés (veszélyel-

hárítás, hatósági, értékvédelmi, településképi) esetén. Alapító 

okirat kényszermódosításának lehetősége bírósági döntés 

alapján vagy jegyzői hatáskörben a hosszú távon (5 évnél 

régebben) rendezetlen helyzetek és a felelősség tisztázása 

érdekében.

 

GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZÖK:

KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS VAGY ÖVEZET

• területhez  Világörökségi zóna, Műemléki Jelentőségű  

  terület (MJT) 

• védettséghez  (Műemlék, Fővárosi, Helyi egyedi védettség)

• anyagokhoz  (az építés, megőrzés anyagai, kő, fa, gipsz) 

• szakmákhoz  (épületszobrász, ács, asztalos, bádogos)  

  rendelve.

ADÓ

• kedvezményes ÁFA (védett területek, épületek, érték, szak-

mák, piac)

• ingatlan adó, egyéb adók

• TAO (módosított, adományként vagy az „osztatlan” közös 

tulajdon terhére)

• SZJA (kedvezmény a védett érték felújítására)

KÖTELEZÉSEK

• Hatósági

• Városképi

• Jókarbantartás

• Veszélyelhárítás

• Örökségvédelmi

SZERZŐDÉSEK

• hatósági szerződés (kötelezés kiváltására is)

• településrendezési szerződés

• támogatási szerződés

• életjáradék (önkormányzat, akkreditált ingatlan alapok)

• öröklési szerződés

TÁMOGATÁSOK - PÁLYÁZATOK

• KKV támogatás  (az átlagnál nagyobb munkaigény

    elismeréseként)

• CSOK+   (új lakás helyett, ugyanakkora összegben 

   felújításra)

• Fővárosi (évente különbözó összeggel értékvédelmi 

   támogatás)

• Kerületi (különbözó gyakorlattal, létező eszköz) 

• KEHOP, VEKOP (átgondolt energetikai, gépészeti

                                   fejlesztésekre,

    pl. VRV hűtő-fűtő hőcserélő rendszerek)

KÖLCSÖNÖK:

• szabályozott támogatott, kamattámogatott kölcsönök

SZERVEZETI FORMA:

• ingatlanalapok rendszerén keresztül

• életjáradék (önkormányzat, akkreditált ingatlan alapok)

• fejlesztő, építő és szolgáltató központ

TÉKA TÉRINFORMATIKA 2019 fejlesztési vázlat
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