Melyek a felújítás
legfontosabb irányelvei?
A KIALAKÍTÁSHOZ az eredeti homlokzat
szerkezeti rendszerét kell alapul venni:
nyílástengelyek helyét, az üvegezés
síkját, a szín- és anyaghasználatot
(pl.: kirakatportál, üvegfelület).
Törekedni kell a meglévő, ÉPÍTÉSKORI
SZERKEZET megtartására, restaurálására,
esetleges újraépítésére.
homlokzat elemzése hatályos jogszabályok alapján

A REKLÁMFELÜLETEK (pl: hirdetőtábla,
óriásplakát, plakát, fényreklám, citylight,
reklámfestés) száma, mérete, színe nem
dominálhat az épület látványában, illetve számuk,
méretük a lehetőségekhez képest minimális legyen.
Az üzlethelyiségeket kiegészítő minden
BERENDEZÉSI TÁRGYAT (pl.: riasztó fény és
hangjelző, a klímaberendezés kültéri egysége,
árnyékoló szerkezetek, előtető, névtábla,
kaputelefon, cégér) egységes felújítási
terv alapján, rejtetten kell elhelyezni.

homlokzat elemzése hatályos jogszabályok alapján

A homlokzatot érintő legegyszerűbb beavatkozás
során is javasolt ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ bevonása,
aki értelmezi a területre vonatkozó hatályos
szabályokat, és segít az adott beavatkozás,
felújítás komplex megoldásában.
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Mire használható a Nagykörút
Portálprogram honlap?

A honlap azért jött létre, hogy segítse
a pesti Nagykörút épületeinek EGYSÉGES
VÁROSKÉPI LÁTVÁNY alapján történő megújítását,
az értékes építészeti örökségének
megóvását, és támogassa az IGÉNYES, VONZÓ
VÁROSI KISKERESKEDELEM megjelenését.

ERZSÉBET KÖRÚT 26. - jelenlegi állapot

átalakítási javaslat

A honlapon áttekinthetőek az utcai
ÜZLETPORTÁLOK a Nagykörút teljes hosszán.
Megismerhetjük a házak legfontosabb
építési ADATAIT, KORABELI FOTÓIT ÉS
EREDETI TERVRAJZAIT. Az üzletekhez
kapcsolódó gyalogos felület feltüntetése
segítséget nyújt a portál és járda közötti
kapcsolat helyes kialakításához.
Képet kaphatunk az egyes üzletportálok
JELENLEGI ÁLLAPOTÁRÓL, a portálkialakítások
előnyeiről és problémáiról. A fotókon lévő
információk és jelölések tájékoztatnak
arról, hogy melyek az ESZTÉTIKAILAG
ZAVARÓ és melyek a JOGSZABÁLYOKKAL ÜTKÖZŐ
megoldások. Az információk értelmezését
segítik az egyes problémák mellett
szereplő jogszabályi hivatkozások.
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JÓZSEF KÖRÚT 48. - jelenlegi állapot

közterületi alaprajz

12 eltérő helyzetű és típusú nagykörúti
portálhoz kapunk JAVASLATI PÉLDÁT a
felújításhoz, és további, más helyszíneken
megvalósult, pozitív példákat is
megismerhetünk. A javaslatok segítséget
nyújtanak az üzlettulajdonosoknak,
társasházaknak, tervezőknek és az engedélyező
hatóságoknak a helyi adottságoknak
leginkább megfelelő, esztétikus
portálkialakítás megtalálásában.

További információk:
nagykorut.budapest.hu
nagykorut@budapest.hu

