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Tervezői nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alulírott Sajtos Gábor DLA építész vezető tervező É/1 01-4256, MV-É-M 01-4256, SZÉSZ 01-4256 
(1025 Budapest, Krecsányi u 18.) nyilatkozom, hogy a Budapest V. papnövelde u. 2 szám alatti műemlék 
épület utólagos vízszigetelésének örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentációjával kapcsolatban: 
 
- a dokumentációban foglaltak teljesítik az OTÉK 50. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott követelményeket. 
 
- a 39/2015 (III.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a műemléki érték megőrzésével összefüggő 
jogszabályban meghatározott követelményeket betartottam és a ezen szempontokat érvényre juttattam. 
 
 
 
 
 
Tervezéssel érintett helyrajzi szám: 24013 
 
azonosító szám: 15345 [577] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020.02.20.        Sajtos Gábor DLA 
          építész vezető tervező 
 



 
 MŰSZAKI LEÍRÁS  
 
 
Műemlék épület - lakóépület 
 
azonosító szám: 15345 [577] 
 
 
Két barokk épület 1841-es át- és emeletráépítésével nyert klasszicista arhitektúrájú lakóház. 
Tervezte: Hild József. 
 
Az épületet 1965-ben felújították, nagyobb beavatkozás volt akkor az 1. és 2. emelet feletti födémek Bohn födémre 
történő teljes cseréje. 
 
Az épületet három oldalról utca határolja (veres Pálné utca, Papnövelde utca, Czukor utca), negyedik oldalról 
szomszédos lakóház. Az épület belső udvaros, pince+földszint+2 emelet kialakítású. 
 
 
Előzmény 
 
Az utcai aszfalt burkolat vízáteresztő térkőre való cserélését követően az épület három utcai külső homlokzati fala erősen 
vizesedni kezdett. A Társasház már régóta tervezi a falak vizesedése problémájának megoldását, az utólagos 
vízszigetelést. Többször készült már szigetelési szakvélemény, de mivel az épület műemlék és így örökségvédelmi 
bejelentés ill engedély szükséges az utólagos vízszigetelés elvégzéséhez is, így a folyamat mindig megtörpant. 
A Társasház továbbra is elszánt, hogy az utólagos vízszigetelést elvégeztesse. Az utólagos vízszigetelést követően 
következő ütemben az épület homlokzatának felújítása következne (ezt külön örökségvédelmi engedély kérelem fogja 
megelőzni). A homlokzat felújítást szükséges, hogy megelőzze a falak utólagos vízszigetelésének megoldása. Jelen 
örökségvédelmi engedély kérelem az épület külső homlokzati falainak utólagos vízszigetelését célozza. 
A Társasház célja, hogy az utólagos vízszigetelsét követően mihamarabb elvégezze a homlokzat felújítást is, azonban az 
anyagi lehetőségeket is figyelembe véve a homlokzat felújítás egy következő ütem tud lenni, ezért az örökségvédelmi 
engedélyt is szétbontva kérjük meg, jelenleg az utólagos vízszigetellésre, majd következő ütemben a homlokzat 
felújításra. 
 
 
Utólagos vízszigetelés 
 
Az utólagos vízszigetelés örökségvédelmi engedélyezési dokumentációjához a beavatkozással érintett részről 
építéstörténeti tudományos dokumentációt, műemléki épületdiagnosztikai szakvéleményt és tartószerkezeti 
szakvéleményt készíttettünk. 
Az épületdiagnosztikai szakvéleményt örökségvédelmi bejelentést követő roncsolásos mintavétel előzte meg. 
 
A diagnosztikai szakvélemény az utólagos vízszigetelés két lehetséges technológiáját nevezi meg: az injektálásos és a 
műanyag lemezzel készülő falátvágásos (Hio) technológiát. A tartószerkezeti szakvélemény alapján is mindkét 
technológia megoldható, tartószerkezeti problémát nem okoz egyik sem. 
 
Helyszíni szemle, diagnosztikai, tartószerkezeti szakvélemény és szakkivitelezői helyszíni szemle alapján a Hio 
falátvágásos vízszigetelési technológia kivitelezhető az épületen. 
A külső homlokzati falak utólagos vízszigetelése falátvágásos Hio technológiával tervezzük kivitelezni két oldalról egy 
ütemben. A szomszédos épület melletti fal (mely vizesedése egyébként nem jelentős) utólagos vízszigetelése 
injektálásos módszerrel történne, így a vízszigetelés folytonossága megoldott a falátvágásos technológiával történő 
falszakasszal. A homlokzati falakba becsatlakozó falak leválasztását, függőleges vízzárral (injektálással) látjuk el, így 
a homlokzati falak szigetelésének teljessége garantálható. 
 



A belső falak és a belső udvart körülvevő homlokzati falak jellemzően nem vizesednek, ezen falak a homlokzati 
falaktól jól leválaszthatóak és függőleges vízzárral (injektálással) le is választjuk ezeket. Ezen falak utólagos 
vízszigetelése későbbi ütemben történne. 
 
 
Lábazat kialakítása 
 
A vízszintes vízzár elkészültével együtt, a lábazatot működő, átszellőztetett megoldással készítjük, a teljes felületen 
vakolható drénlemezzel, át és kiszellőztetve. A drénlemez mögött kent lábazati vízszigetelés készül legalább 30cm 
magasságban a falátvágással biztonságos kapcsolatot teremtő MB 2K szigeteléssel. A kent vízszigetelés a 
járdavonaltól, illetve belső térben a padlóvonaltól indul. 
A kent lábazati vízszigetelés a fal külső és belső felületén is elkészül. 
 
Lábazati vakolat 
 
A homlokzati falak utólagos vízszigetelésének kivitelezését követő következő ütemben készülne el a homlokzat 
felújítása, azonban a lábazati részen már most első ütemben elkészülne a vakolatcsere. 
A vakolatcserét a károsodás és a felületi struktúra miatt a nyílások közötti kis dísztagozatig (boltváll alatti tagozat) 
cseréljük (232cm-es magasságig, azaz kb a károsodott felület +60cm). Itt a tagozat adottságként, meglévő 
elválasztást képez.  
 
A lábazati vakolat részletes kialakítása járdavonaltól a károsodásig (műemléki épületdiagnosztikai 
szakvélemény alapján):  
-Előkészítés felület megtisztítása  
-Fugák kikaparása  
-A fugák kitöltése kb. 1 cm-nek megfelelő mennyiségű Mischöl adalékos cementhabarccsal vagy, Pl. szintén 
Mischöl adalékkal habosított LB Knauf 501-es vakolattal.  
-Alapozás, foltszerű tapadóhíd SP Prep durva szemcsés habarcs  
-Ha szükséges a vastagság miatt további felületkiegyenlítés történhet Mischöl adalékos cementhabarccsal 
vagy, Pl. szintén Mischöl adalékkal habosított LB Knauf 501-es vakolattal.  
-Az így előkészített felületre minimum 1,5 cm SP Levell WTA sótároló alapvakolat kerül.  
-Minimum 1,5 cm SP TOP White fedővakolat kerül.  
 
Remmers felújító vakolat rendszer: 
 

 
 
A felületi struktúra (vasalt, sima felület) SP TOP Q2 filces vakolattal 3-5 mm-ben kialakítható.  
 
A károsodási zóna feletti biztonsági zónában a fenti rétegrendből az alábbirétegeket kell használni:  
-A fugák kitöltése kb. 1 cm-nek megfelelő mennyiségű Mischöl adalékos cementhabarccsal vagy, Pl. szintén 
Mischöl adalékkal habosított LB Knauf 501-es vakolattal. 
-A kellő vastagság kialakítására Mischöl adalékos cementhabarcs vagy, Pl. szintén Mischöl adalékkal 
habosított LB Knauf 501-es vakolat használható.  
-Az így előkészített felületre kb. 0,5-1 cm SP TOP White fedővakolat kerül.  
A felületi struktúra (vasalt, sima felület) SP TOP Q2 filces vakolattal 3-5 mm-ben kialakítható.   
 
 



Belső vakolat 
 
A belső oldalon, a földszinten az érintett falaknál padló felett a tervezett belső vakolat padlóvonal fölött 
+0,80cm-ig: 

- Felület megtisztítása  
- Fugák kikaparása  
- Nedvességre érzékeny anyagok, facsomag gipsz eltávolítása. 

 
Belső vakolat rétegrendje: 

 
 
A felületi struktúra (vasalt, sima felület) SP TOP Q2 filces vakolattal 3-5 mm-ben kialakítható.   
 
 
Homlokzati vakolat védelme 
 
A vakolatcserével érintett lábazati homlokzatfelületen a kellő védelem miatt Remmers Color LA, matt víz és 
szenny lepergető festéket alkalmazunk törtfehér színben (az eredeti ill. felmenő homlokzattal megegyező szín). 
A Remmers Color LA öntisztuló, nagy fedőképességű, műemléki környezetben használható, matt, kiváló 
páraáteresztő képességű valódi szilikon zárófesték. 
A vakolt felület színe a homlokzattal megegyező, törtfehér színű. A homlokzat felülete, színe a következő 
ütemben a homlokzat felújítással egységesedne a teljes homlokzati felületen. 



MEGLÉVŐ ÁLLAPOT FOTODOKUMENTÁCIÓ 
 

 
 

 



 
 

 


