
A XV. kerületi csoport 2017. évi közhasznú tevékenységei 

 

 
MÁV Telep Baráti Köre Egyesület 

1155. Budapest, Széchenyi út 18. I/4.) 

 

VÉLEMÉNYEZÉSEK 2017:  

 

Településképi Arculati Kézikönyv Budapest XV. ker. 
http://varosvedo.hu/2017/08/21/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-bp-xv-ker/ 
 

Településképi Rendelet Budapest XV. ker. 

Főépítészi Irodán leadott hozzáfűzéseink 

a Budapest XV. kerület településkép védelméről rendelet tervezet szövegéhez: 

 

A MÁV Telep műemléki jelentőségű területté nyilvánításához az eljárás folyamatban van, a 

listára vétel megtörtént.  

A MEGALAPOZÓ TANULMÁNYT ÉS DOKUMENTÁCIÓT A „MŰEMLÉKI 

JELENTŐSÉGŰ TERÜLET” védetté nyilvánításához a Lechner Lajos Tudásközpont 

készítette 2014 márciusában.  A dokumentáció alapjául szolgáló kutatást végezte és a védési 

dokumentációt összeállította Balázsik Tamás vezető szakértő. 

A 155 oldalas megalapozó tanulmányból készített nagyon rövid, a mai arculatot részint 

bemutató összefoglalás a Bp. XV. ker. TAK véleményezésünkben található. 

 

A rendelet tervezet  2.sz. mellékletének „4. A védett elemek térképi ábrázolása” c. rajzon a 

MÁV Telep még mindég a hibás terület - lehatárolási rajzzal jelenik meg. (Telek anomáliák 

ismert kérdése több mint 25 éve!!!) Megkérdőjelezhető, hogy marad-e a budapesti védettség, 

talán egy más színnel jelölni illenék a „függő játszmát”! 

 

Megválaszolásra váró kérdések: 

http://www.bpxv.hu/hirek/lakohaz-epulhet-a-volt-mentoallomas-helyen TÉNYLEG? EZ ÍGY 

LENNE EGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEN IS? A VÁLASZT MI IS A 

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATALTÓL VÁRJUK!!! 

Hogyan lehet elérni a Fővárosnál, hogy az akármilyen szintű védettség megjelenjen a 

tulajdoni lapokon? (Ameddig a tulajdonosok „hivatalosan” nem értesülnek a védettség 

tényéről, minden más pusztába kiáltott szó, a bíróságok gyakorlati példái és döntései azt 

mutatják, e nélkül a korlátozó rendeletek nem számon kérhetőek!) 

 

 

 

 

ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS 2017 

 

Felajánlásunk megtekinthető. http://varosvedo.hu/2017/07/11/epiteszeti-oroksegvedelmi-

tamogatas- 

 

http://varosvedo.hu/2017/08/21/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-bp-xv-ker/
http://www.bpxv.hu/hirek/lakohaz-epulhet-a-volt-mentoallomas-helyen
http://varosvedo.hu/2017/07/11/epiteszeti-oroksegvedelmi-tamogatas-
http://varosvedo.hu/2017/07/11/epiteszeti-oroksegvedelmi-tamogatas-


 

Júliustól októberig a bejelentkezett 4 társasház részére készítettük el a pályázatok 

leadásához szükséges anyagokat a tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező 

„Tervdokumentáció építészeti munkarészéhez”, a hiteles helyreállításhoz szükséges 

eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (archív terv, archív kép, történeti leírás). 

 

 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 2017. SZEPTEMBER 16-17 

 

Reformáció 500 éve kiállítás és nyitóprogram 

Kiállítási tematika: 

A Reformáció 500 éve 

Koós Károly és Építésztársai a református építészetben 

Hungarikumok 

150 ÉVE TÖRTÉNT A KIEGYEZÉS 

A Kiegyezés és Podmaniczky Frigyes szerepe Pest építészetében 

Előadó Ráday Mihály Budapesti Városvédő Egyesület elnök 

200 ÉVE SZÜLETETT ARANY JÁNOS  

Arany János versimádók félórája. Szavalatok, felolvasások előzetes bejelentkezés alapján. 
 

  

  
  

 

 


