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- tetőn keletkező víz elvezetésének iránya

- felszíni vízek elvezetési iránya

A tervezett burkolatokon keletkező esővíz a szegélyek mentén kerülnek elszikkasztásra a
kialakított gyeprétegben.

A közműbekötések pontos helyét a közműszolgáltató határozza meg bekötési terv alapján.

A vízelvezető árok átalakításához közútkezelői hozzájárulás szükséges.

Az ingatlanon tereprendezés nem szükséges.

A tetőn keletkező víz ereszcsatornán keresztül a kertbe vezetendő.
A levezetés módja: alumínium ereszcsatorna.

- tervezett növényzet

ANYAGJELÖLÉSEK

BEÉPÍTÉSI MUTATÓK

MEGJEGYZÉSEK

-kifolyási irány és felszini víz elszikkasztás helye

- meglévő növényzet

M=1:500ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

E1

2051 Biatorbágy, Szabadság út 43/2.

HRSZ.: 865/10.

-ingatlan területe: 1285m2
-övezeti besorolás: Vt-2
-telken kialakult beépítési mód: oldalhatáron álló beépítés
-domborzati viszonyok az építési területen: lejtős terep

BEÉPÍTETTSÉG
-tervezett épület földszinti bruttó alapterülete (m2): 488,55 m2

-tervezett épület emeleti bruttó alapterülete (m2): 414,59 m2

-beépítettség(%): 38,02 % (488,55 m2) < 40,0 %  -> megfelel!

SZINTTERÜLET
-összes beépített bruttó szintterület (m2/m2): 903,14 m2

-szintterületi mutató(m2/m2): 0,703 < 0,80  -> megfelel!

ÉPÜLETMAGASSÁG
-tervezett épület épületmagassága:  5,91 m < 6,00 m  -> megfelel!

ZÖLDFELÜLET
-összes burkolt felület (m2): 958,81 m2

-zöld felületek (m2): 326,19 m2

-burkolt felületek (%): 74,61 %
-zöld felületek (%): 25,79 % > 20,0 % -> megfelel!

-tengerszint feletti magasság: 164,58 m.B.f. = ±0,00
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- tetőn keletkező víz elvezetésének iránya

- felszíni vízek elvezetési iránya

A tervezett burkolatokon keletkező esővíz a szegélyek mentén kerülnek elszikkasztásra a
kialakított gyeprétegben.

A közműbekötések pontos helyét a közműszolgáltató határozza meg bekötési terv alapján.

A vízelvezető árok átalakításához közútkezelői hozzájárulás szükséges.

Az ingatlanon tereprendezés nem szükséges.

A tetőn keletkező víz ereszcsatornán keresztül a kertbe vezetendő.
A levezetés módja: alumínium ereszcsatorna.

- tervezett növényzet

ANYAGJELÖLÉSEK

BEÉPÍTÉSI MUTATÓK

MEGJEGYZÉSEK

-kifolyási irány és felszini víz elszikkasztás helye

- meglévő növényzet
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2051 Biatorbágy, Szabadság út 43/2.

HRSZ.: 865/10.

-ingatlan területe: 1285m2
-övezeti besorolás: Vt-2
-telken kialakult beépítési mód: oldalhatáron álló beépítés
-domborzati viszonyok az építési területen: lejtős terep

BEÉPÍTETTSÉG
-tervezett épület földszinti bruttó alapterülete (m2): 488,55 m2

-tervezett épület emeleti bruttó alapterülete (m2): 414,59 m2

-beépítettség(%): 38,02 % (488,55 m2) < 40,0 %  -> megfelel!

SZINTTERÜLET
-összes beépített bruttó szintterület (m2/m2): 903,14 m2

-szintterületi mutató(m2/m2): 0,703 < 0,80  -> megfelel!

ÉPÜLETMAGASSÁG
-tervezett épület épületmagassága:  5,91 m < 6,00 m  -> megfelel!

ZÖLDFELÜLET
-összes burkolt felület (m2): 958,81 m2

-zöld felületek (m2): 326,19 m2

-burkolt felületek (%): 74,61 %
-zöld felületek (%): 25,79 % > 20,0 % -> megfelel!

-tengerszint feletti magasság: 164,58 m.B.f. = ±0,00
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1 - HŐSZIGETELŐ RENDSZER HOMLOKZATI VAKOLAT
∑ fehér színben
∑ antracit színben

2 - HŐSZIGETELŐ RENDSZER FAGYÁLLÓ LÁBAZATI VAKOLAT
∑ antracit színben

3 - HŐSZIGETELŐ RENDSZER HOMLOKZATI KŐBURKOLAT
∑ hőszigetelő rendszerre ragasztott fa hatású kőfunér, barna színben

4 - HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSŰ NYÍLÁSZÁRÓ
∑ víztiszta üvegezés, antracit színű műanyag keretezés

5 - ÜVEGKORLÁT
∑ biztonsági üvegkorlát, korróziómentes kivitel, savmart üvegezés
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Biatorbágy, Szabadság út 42/2,   
Hrsz: 865/10  

ingatlanon tervezett lakások és irodák céljára szolgáló épület 
megvalósításával kapcsolatban 

 
 

Az építészeti tervet a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben 
meghatározott szempontoknak megfelelően az építészeti minőség, 
szakmai igényesség szempontjából értékelve, jól látható, hogy ennél a 
tervnél alapvetően a célszerűségi szempontok érvényesültek. Csak a 
területre érvényben lévő előírások szerint, betartva az alapvető 
előírásokat az épület magasságára, az adott telek oldalhatáron álló 
beépítési módjának megfelelően, a gépjárművel való megközelítésre 
figyelemmel.  

A műszakilag elvárható szempontoknak a terv megfelel. 
 
A tervezett funkció szerint az irodák és lakóépületek kombinációja 

jól szolgálja a település kisvárosi jellegét a főforgalmi úton. Mind 
gyalogosan, mind gépkocsival jó a megközelítése az épületnek, a telken 
kialakítandó parkolók viszont csak az ott lakók és ott dolgozók 
gépkocsijainak a leállítására lesznek elegendők, de az ügyfelek egy 
részének viszont az utcán kell parkolni. 
 
Tudjuk, hogy a Szabadság útnak nincs városképi védettsége. Ezt a 
tervező úgy értelmezte, hogy nem kell tekintettel lenni a település 
építészeti hagyományaira, ezért nem kívánt tudomást venni a 
környezetről. Nem készült rajz a tervezett épületnek a szomszédos 
épületekhez való viszonyáról, márpedig egy látványtervi bírálathoz erre 
szükség lenne.  
 
Nem lehet elítélni a megrendelőt sem, aki a rendelkezésére álló anyagi 
kereteinek figyelembevéve maximálisan ki kívánta használni az adott 
telek hasznosítási, jövedelmezőségi lehetőségét. 
 
Az épület konvencionális kialakításának nincs olyan kvalitása, amelyet 
esztétikailag értékelni lehetne, részleteiben nincs kidolgozva, csak a 
homlokzati anyagok címszó alatt található utalás az anyaghasználatra. A 
vakolatra vonatkozóan annyi, hogy fehér és antracit színben, a 
nyílászárók antracit színűek, a teraszok korlátja korrózió mentes acél 
tartókkal savmart üvegezéssel. 



Az épületen minden burkolat kerámia, ezzel el van intézve ez a kérdés, 
a tusolónak és a kukatárolónak is kerámia burkolata lesz. 
 
Az épületnek nincs egyedi jellege és valószínűleg a megépítésnél majd 
használt anyagokkal sem fog semmilyen egyediséget szerezni, egyetlen 
megemlíthető erénye a nyeregtető. Amennyiben a nyeregtetőt 
pozitívumként lehet említeni, azért meg kell jegyezni, ahogy az utca 
felöli nézetben az ereszek kiállásának jelölése nélkül a tető a fal 
vonalában véget ér, ettől olyan csonkolt jellege van a háznak, mint mikor 
egy kutyának nincs se füle se farka.  
Az alaprajzon az utcai homlokzat elé fák jelölése látható, ezzel kívánja a 
tervező enyhíteni a homlokzati nézet igénytelenségét, a sematikus 
ablakok helyzetét.  
 
Az oldalnézeti megjelenésben a három, rizalit szerű tömbnek viszont 
lapos teteje van, ami idegen a település jellegétől. Az ilyen oldalirányú 
toldások lefedésére sok jó megoldás kínálkozik, a lapos tető a leginkább 
hiányzik településünkön és nem is kívánunk hozzászokni az ilyen 
nagyvárosi megoldásokhoz. Ezért itt a rizalitok lefedését a 
nyeregtetőhöz kapcsolódó kiegészítő tetőzetek tervezésével javaslom 
formailag harmonizálni az épülethez.  
 
A tetőfedés anyagára vonatkozó megjegyzés hiányzik a tervből, jó 
lenne, ha nem a legolcsóbb lemezfedést kapná az épület, amely a 
környezetéből kiemelkedik majd és a tetőre, az épület oldalnézetére 
rálátás nyílik a Gábor Áron útról és a szemben lévő József Attila út felől 
is. 
 
A bemutatott terv esztétikai kvalitása alul marad a település 
városiasodó, de a vidéki jelleget őrző, a színvonalas megoldásokat 
igénylő elvárásaitól, attól az elvárható színvonaltól, amelyet a közelében 
lévő étterem és cukrászda egyedisége képvisel a főutca sajátos 
eklektikus házsorában, amit színvonalban emelni kellene és nem a 
sematikus megoldások felé csúsztatni.  
 
Biatorbágy, 2022 szeptember 19. 
 
 
 
       Osgyányi Vilmos 
       Biatorbágy 
       Értéktár Bizottsági Tag 
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