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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
   

 

Helyszín, előzmények 
 

A tervezéssel érintett épületek Mosonmagyaróvár belvárosának műemlék városházépületéhez kapcsolódó, ill. 

annak védettség alatt álló környezetében, a belső udvar körül elhelyezkedő, szintén műemléki védettségű 

épületszárnyak. A létesítményegyüttest dél felől Magyaróvár Fő utcája, északról a Bástya utca határolja. 

A volt vármegyeháza, a mai városháza 1892-ben épült neoreneszánsz stílusban, Kiss István budapesti 

műépítész tervei alapján. Az udvaron látható a korábbi megyeháza árkádos barokk épületmaradványa és a 

hajdan fazsindelyes torony. 

A lebontott régi megyeháza és az ún. harmincadház helyén épült - Trianon után területe 2/3-át elvesztő - 

Moson vármegye székháza, mely a békediktátumot követően lett városháza. 

Az építők az előreugró oszlopos középrizalit, szimmetrikus, harmonikus épületformálás, párkányos ablakok, 

rusztikus, majd feljebb finomodó struktúrájú vakolat, stb. alkalmazásával a reneszánsz stílusjegyeihez nyúltak 

vissza. 

Az épület történeti kutatása a munka jellege miatt nem képezte a tervezési megbízás tárgyát. 

 

A tervezési alapadatok   

 

A tervezéssel érintett Bástya utcai szárny fedélszéke feltehetően az építés korabeli fedélszék, a keresztszárny 

fedélszéke viszont jelenlegi formájában az 1970-es években készült, a munkáról terveket nem találtunk. 

A keresztszárny jelenlegi fedélszékének eredeti hajlásszöge a kapcsolódó Bástya utcai szárny fióktetejének 

tűzfalán azonosítható, a jelenlegi fedélszék ennél kisebb és a hódfarkú cserépfedés szempontjából előnytelen 

25 fokos hajlásszögű. 

A fedélszék cseréje során visszaállítottuk a tűzfal hajlásszöge alapján, a feltehetően eredeti, kb. 30 fokos 

hajlásszöget. A tető hajlásszögének rekonstrukcióját az Örökségvédelmi Irodával leegyeztettük, azzal 

egyetértettek. (A tető eredeti hajlásszögéről korábbi hiteles dokumentumot nem találtunk.) 

 

Tervezési előzmények 

-A keresztirányú szárny tetőszerkezet felújítására 2002-ben és 2012-ben is készült felújítási terv aktualizálva 

az éppen hatályos jogszabályi környezetre, de a kivitelezés nem készült el. 

 

-2016-ban készült egy energetikai felújítási terv, ennek keretében a Bástya utcai szárny belső oldalára és a 

keresztirányú szárnyra napelemek elhelyezésre született terv. 
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A tervvel együtt készült statikai szakvélemény szerint a Bástya utcai szárny fedélszékének állapota jó, a 

napelemek plusz terhét a fedélszék el tudja viselni, a tetőszerkezeten legfeljebb a tetőfedés cseréje során 

felmerülő ács jellegű javítások szükségesek. 

A keresztirányú szárnyra viszont a napelemek elhelyezésének feltétele a tetőszerkezet megújítása volt, a 

statikai szakvélemény is csak ezzel a feltétellel javasolta a beruházást. 

Fentiek értelmében a Bástya utcai szárny tetőfedésének cseréjére és a napelemek elhelyezésére érvényes 

örökségvédelmi engedély van, a keresztszárny tetőszerkezetének felújítását viszont jelen tervdokumentáció 

tartalmazza. 

 

 

Tervezési program épületenként 

 

- Belső udvari barokk épületszárny (helyszínrajz: „B” jelű ép.)  

 Tervezett munka: a rossz állapotú tető (ácsolat, fedés mindegyike) és tűzfala lebontása és újraépítése, majd 

tetősíkon szerelt napelem felület telepítésével kapcsolatos munkák a 2016. évben külön dok. szerint 

engedélyezve. 

- Bástya utcai épületszárny (helyszínrajz: „C” jelű ép.)  

 Tervezett munka: az elhasználódott állagú fedés cseréje lécezéssel együtt, a szüks. tetőszerkezet javítások, 

elemcserék kíséretében, később tetősíkon szerelt napelem felület telepítésével kapcsolatos munkák a 2016. 

évben külön dok. szerint engedélyezve. 

 

A tervezett munkákkal kapcsolatos előzetes egyeztetéseket a Kulturális Örökségvédelmi Iroda képviselőivel, 

Ráskainé Solymos Rita és Veöreös András műemlékfelügyelőkkel egyeztettük (ld.: mellékelt jegyzőkönyv). 

A további örökségvédelmi egyeztetések során a Megbízóval egyetértésben a gazdaságtalanul javítható 

meglévő fedélszék elbontása mellett született döntés. 

 

 

Udvari, barokk ép. szárny tetőszerkezetének felújítása 

 

Kötőgerendás, dűltszékes, középszelemenes fedélszék rossz állapotú, gazdaságos felújítása már nem 

lehetséges. Az egyébként sem eredeti fedélszék és a mögöttes tűzfal közötti kapcsolatot az utolsó átépítéskor 

megszüntették, ezzel a tűzfal is bizonytalan statikai állapotba került. 

A tetőszerkezet állaga miatt – egy korábbi tervezési fázisban, 2011-ben, sőt azt megelőzően, 2002-ben is – 

cégünk már készített egy teljes kiviteli tervdokumentációt a tetőszerkezet felújítására, melyek az idő múltával 

és a szerkezet léte alatt nélkülözhetetlen folyamatos jókarban-tartás elmulasztásával egyre nagyobb 

volumenű beavatkozás szükségességét vetítették előre. 

 

A 2016-os örökségvédelmi egyeztetések és az időközben elkészített értékleltár alapján kimondható, hogy a 

jelenlegi fedélszék nem képvisel történeti értéket, így gazdaságosabb, valamint műemlékileg és 

épületszerkezetileg is előnyösebb új fedélszék építése a korábbi, 1970-es felújítás előtti hajlásszöggel. 

A tervezett félnyereg fedélszék fő tartóelemei a szarusíkot tartó 10 db főszékállás. A főállások részére – szinte 

közbülső letámasztási lehetőség nem lévén – feszítőműves középső állószék tervezett, melyet tőle lefelé és 

felfelé is kiegészít egy-egy törpe szék. A székeket egymáshoz, a hozzájuk tartozó szelemeneket is fogó vízsz. 

palló hónaljpántok kötik egymáshoz, a széklábakat támasztó dúcokkal a síkban kimerevítve. Az ácsolat 

hosszirányú merevségét a székállások oszlopait a szelemenekkel összekötő könyökök biztosítják. A szaruzat 

alátámasztási gyakoriságát a tetemes fedéssúly, a középület jelleg, a szerkezet tervezett élettartama 
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indokolja. Az új ácsolat számára csak gomba- és rovbarkárosítás elleni szerrel (Tetol FB) kezelt (fürösztött) 

anyagot lehet felhasználni. 

Az új tetőfedés a jelenlegivel azonos kettős rakású, natúr piros hódfarkú cserépfedés lehet új lécezésen. 

A bádogos szerkezetek, függőeresz-csatorna és lefolyócsatorna a jelenlegivel azonos szerkezeti kialakítással, 

ötvözött cink lemez anyaggal készülnek (Vm-Zink, Rheinzink, NedZink, stb.). 

A bádogos szerkezeteket nem kell festeni. 

A tetőn két tetőkibúvó ajtó elhelyezése szükséges. 

 

 

Bástya utcai szárny tetőfedésének cseréje 

 

Kötőgerendás, kétállószékes, középszelemenes fedélszék. 

A fedélszék tartószerkezete megfelelő állapotú, javítására előreláthatólag nincs szükség, de a tetőfedés 

eltávolítása után esetlegesen napvilágra kerülő meghibásodások ács jellegű javításaira a költségvetésben 

előirányzatot szerepeltettünk. 

A tetőfedés, cseréje szükséges. 

Az új tetőfedés a jelenlegivel azonos kettős rakású natúr piros hódfarkú cserépfedés lehet új lécezésen. 

A lécezés eltávolítása után a tetősík beállításához szükség lehet palló segédszerkezet felerősítésére. 

A bádogos szerkezetek, fekvőeresz-csatorna és lefolyócsatorna a jelenlegivel azonos szerkezeti kialakítással, 

ötvözött cink lemez anyaggal készülnek (Vm-Zink, Rheinzink, NedZink, stb.). 

A bádogos szerkezeteket nem kell festeni.  

A meglévő tetőszellőzőket az utcai oldalra kell áthelyezni, a klíma kültéri egység takart helyre való 

áthelyezéséről gondoskodni kell. 

A tető szellőzését tetőszellőző cserépsorral kell megoldani, ezek a cserepek a napelemek alatt is elférnek. 

A tetőn két tetőkibúvó ajtó elhelyezése szükséges. 

 

 

Bástya utcai szárny zárófödéme 

 

A padlásfödém megerősítéseképpen téglaburkolata az ágyazó feltöltéssel együtt eltávolítandó, majd a 

födémre – letakarítása után – Rockwool Multirock ásv. gyapot hőszig. lemezből, két rétegben, eltoltan, függ. 

átmenő hézagok nélkül fektetve 20 cm vtg. hőszigetelés kerül. A hőszigetelés porvédelmét (pl. Terrán MediFol 

SD) páraáteresztő fóliával kell biztosítani. Az eredeti járófelület megszűnésével a hőszigetelésbe süllyesztett, 

állított pallóvázon szegezett deszkaburkolattal kell járósávokat kialakítani. 

 

 

Keresztszárny zárófödéme 

 

A keresztszárny padlásfödéme a tartószerkezeti állapotvizsgálat alapján javításra szorul, azt épület lakott volta 

miatt azonban csak korlátozott a javítási lehetőség, ill. jelenleg is csak szondázó feltárás volt lehetséges. 

A javítás fő eleme a födém jelenlegi terhelésének csökkentése, amit a padlásburkoló tégla és annak 

aljzatának eltávolításával tudunk elérni. A helyzetet felhasználva oldjuk meg a födém utólagos hőszigetelését. 

A feltáruló fa födémgerendázat közeit ki kell takarítani, majd Rockwool Multirock ásv. gyapot hőszig. lemezből 

20 cm vtg. hőszigetelést beszabni, végül az elhasználódott, lebontott felső födémdeszkázást új anyaggal 

elkészíteni. 
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A felső deszkázat leszedése után a födémgerendákat, a kivitelezés során bevont faszakértő 

közreműködésével át kell vizsgálni, a födém megerősítése ekkor véglegesíthető tervezői művezetés 

keretében, szükség esetén fa, ill. acél megerősítésekkel.  

A költségvetés előirányzatként tartalmaz födémmezőnként egy mezőközépen vezetett acél tartógerenda 

megerősítést, amihez a fagerendákat fel lehet függeszteni, de ennek szükségességét és a felfüggesztés 

pontos kialakítását csak a teljes födémfeltárás után, statikus tervező útmutatása alapján lehet véglegesíteni. 

 

 

Napelemek (korábbi dokumentációból tájékoztató jelleggel) 

 

Jelen tervdokumentációnak nem tárgya ugyan, de a tetőfelújítások nem elhanyagolható okaként meg kell 

említeni, hogy a tetőkre többletterheket hárító napelem rendszerek kerülnek majd (a napelemek súlya 15 

kg/m2). (Elhelyezésükkel kapcsolatos tartószerkezeti szakvéleményeket ehhez a tervdokumentációhoz is 

mellékeltük.) Telepítésük korábbról származó, külön terv szerinti engedély alapján fog készülni. 

 

 

Általános épületadatok 

 

A tervezési, korszerűsítési munkák alkalmával az épület szabályozási tervben foglalt és geometriai alapadatai 

nem változnak, kivétel ez alól a keresztszárny gerincmagassága, erre a paraméterre viszont az OTÉK 

szabályozási terv és a helyi építési szabályzat nem ír elő betartandó értéket, ill. a történetileg hitelesebbnek 

tekinthető korábbi hajlásszögű tető gerincmagasságát állítottuk vissza. 

 

Egyéb 

 

A kivitelezés során fokozott tervezői művezetés szükséges. 

 

 

 
Győr, 2017. április 
 

 

           
 
 
 

Rácz Róbert        Maráz Péter  
         építész tervező               felelős építész tervező, ügyvezető 
         


