
SZÍNES KERÜLET BÉKÁSMEGYER



Az önkormányzat kezdeményezésére idén februárban 
képzőművészek kezdtek ötletelni arról, hogy a 
Sarkadi Imre és a Jós utca közötti panelépületek 
hogyan lehetnének szebbek. A beérkezett tizenhárom 
javaslatból a szakértők kiválasztották az öt legjobbat. 

Most Önökön, a társasházak lakóin a sor: 

az Önök szavazatain múlik, hogy ki legyen a 
pályázat győztese.

MI EZ AZ EGÉSZ?

A kerület panelépületei közül sok esett át 
homlokzatfelújításon. Ezek az egykor szürke, 
egyhangú épületek mára különféle színekben, 
mintákban pompáznak. Sajnos azonban – mivel ezek 
a felújítások társasházanként történtek – az esztétikai 
eredmény sokszor elég kaotikus, és a lehetőségeknél 
kevesebbet javít csak a városképen.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatná, 
hogy a kerület szürke panelépületei egy egységes 
stratégia alapján újuljanak meg, és hogy ennek során 
akár a művészetek is szóhoz jussanak. A panelházak 
nagyfelületű homlokzatai ugyanis kültéri kiállítótérként 
is funkcionálhatnak – erre számos példa akad a bécsi 
Hundertwasser háztól kezdve London Shoreditch 
városrészén keresztül a párizsi 13. kerület falfestéseiig.

Ezekből a példákból ötletet merítve az önkormányzat 
pályázatot hirdetett képzőművészek számára: a 
Sarkadi Imre utca és a Jós utca között található 
6 db tízemeletes sávház és 2 db tízemeletes 
pontház homlokzatát álmodhatják újra. A beérkező 
pályaműveket egy szakértő zsűri szűrte meg, az öt 
döntős közül azonban már a lakosok választhatják ki 
a legjobbat.

MELYIK A NYOLC ÉRINTETT TÁRSASHÁZ?

• Jós utca 2-16.
• Budakalász utca 1.
• Jós utca 1-15.
• Szilke utca 1-8.
• Bálint György utca 6-20.
• Füst Milán utca 3.
• Bálint György utca 5-19.
• Sarkadi Imre utca 1-8.

MI TÖRTÉNIK ÁPRILIS 20-ÁN?

Április 20-án az érintett panelházak szomszédságában 
fekvő Zsigmond Király Egyetemen gyűlünk össze, 
hogy megismerjük a döntőbe jutott pályázatokat. A 
művészek bemutatják pályaműveiket, megismerhetjük 
a szakértői zsűri bírálatát, majd beszélgetésre nyílik 

lehetőség – mindenki szabadon kérdezhet az 
alkotóktól. A prezentációt követően pedig szavazni 
is lehet már a helyszínen. A találkozóra a szervezők 
az érintett lakókon túl szeretettel várnak minden 
érdeklődőt.

KIK SZAVAZHATNAK, ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A 
SZAVAZÁS?

Szavazatot bárki adhat le, azonban a szervezők 
külön kezelik a tulajdonosok szavazatait mindenki 
másétól. Az ötletpályázatról szóló döntés az érintett 
lakástulajdonosok szavazatai alapján történik meg. 
Ők nevük és lakhelyük pontos megadásával adhatnak 
le érvényes szavazatot. A nem-tulajdonos érdeklődők 
véleményére is kíváncsiak vagyunk, ezért nekik külön 
lesz lehetőségük megjelölni, hogy melyik pályamű 
tetszik nekik a legjobban.

A SZAVAZATOKAT HÁROMFÉLE MÓDON 
LEHET LEADNI:

• Az április 20-i találkozón a prezentációkat 
követően személyesen;

• Április 21. és május 4. között a Heltai 
Idősek Klubjában (1039 Budapest, Madzsar 
József utca 7-11.) a klub nyitvatartási idejében 
személyesen;

• Április 21. és május 4. között az  
obvf.hu/szavazas oldalon online.

MI MÚLIK A SZAVAZÁSON?

A tulajdonosok szavazatai alapján dől el, hogy ki lesz 
az ötletpályázat nyertese.

A nem-tulajdonosok közönségszavazatai díjat nem, 
dicsőséget azonban jelentenek a győztes számára.

MI TÖRTÉNIK EZUTÁN?

Az, hogy a nyertes pályamű a valóságban is felkerül-e 
az épületek falára, sok mindentől függ. Az első két 
kérdés az, hogy a társasházak tulajdonosai hogyan 
fogadnak egy ilyen kezdeményezést, illetve hogy 
van-e olyan művészi megoldás, amely valamennyi 
társasháznak megfelel. Az ötletpályázat ezekre 
próbál választ adni: az április 20-i beszélgetések 
és a szavazás eredménye megteremti az alapot az 
ezzel kapcsolatos párbeszéd megindításához. Ez 
azt jelenti, hogy az ötletpályázat támogatottságát és 
eredményét látva lehet elkezdeni arról beszélni, hogy  
milyen támogatási rendszerben valósulhat meg a 
homlokzatfestés.

ÖTLETPÁLYÁZATI KISKÁTÉ
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BUDAPEST, III. KER. 
"SZÍNES KERÜLET - BÉKÁSMEGYER" 

ötletpályázat 
 
 
Műleírás 
 
Koncepció: 
 
Törekedtünk a panelhomlokzatok monotonitásának megtörésére, ezért olyasmiben 
gondolkoztunk, ami kitör kicsit a fegyelmezett rendből és véletlen rendező elvet talál.  
A maguk eltérő módján a tudomány és a művészet is a világ rendező elveit keresi, és számos 
alkalommal belebotlik véletlenbe. A képzőművészetben egyes alkotóknál, mint például 
Leonardo da Vincinél fokozott szerepet kapnak a pocsolyákból, falrepedésekből, felhőkből 
kiolvasható jelek. A modern irányzatok közül a „ready made”, a talált műalkotás irányzata 
egyenesen alkotóvá lépteti elő a véletlent: a művész a valóság elemeit kész műalkotásokként 
kezeli, az alkotás folyamata voltaképpen a gesztus, amellyel kiragadta a környezetéből, és 
jelentőséget tulajdonított neki. Így tett például a lengyel Ladislav Novák is. Úgynevezett 
alkimázsai az összegyűrt papír törésvonalaiban keresnek véletlenszerűen kibontakozó 
értelmes ábrákat. Ezt az alkotó folyamatot próbáltuk mi is reprodukálni munkánk során. 
 
Ezt szem előtt tartva nyúltunk a "folding" eljáráshoz, mellyel a homlokzati felületeket egy 
lapként értelmezve meghajtogattuk, ezzel mozgatva meg a tömeget is a szemlélő számára.  
Először papíron kísérleteztünk, majd ennek tanulságait felhasználva a továbbiakban már 
digitálisan hajtogattuk a felületeket. Ezek fény-árnyék játéka határozza meg a felületek 
árnyalatát. A hajtogatott felület mintája a homlokzatra felhordva azt az illúziót kelti, hogy 
valóban egy megmozgatott felületet látunk. Az egyes épületekre külön-külön elkészítettük az 
egyedi hajtásmintát, melyet két dimenzióra redukáltunk, majd színt adtunk neki, így jött létre 
az a háromszögekből álló kiosztás, melyet a homlokzatra képzeltünk el. Mindegyik épület egy 
meghatározott szín monokróm árnyalatait tartalmazza. Ezzel a homlokzat változatos lesz, de 
nem harsány. A színek kiválasztásánál igyekeztünk kerülni a túl hivalkodó, zavaró vagy túl 
erős színeket, de figyeltünk rá, hogy ne is legyen jellegtelen. 
 
Ezzel a módszerrel a kijelölt bütü homlokzatok önállóan is értelmezhetők, de az egész 
elkészültével egységet alkot a többi homlokzattal. 
 
Javasoljuk a már elkészült pontház hasonló mintázatú újraszínezését, hogy a környezetéhez 
illeszkedjen. 
 
Műszaki megvalósíthatóság: 
 
A homlokzat festése természetesen mindenféle külön munka nélkül, a felület tisztítása után 
megtehető. De javasoljuk a homlokzatokra hőszigetelő vakolati rendszer készítését, köznapi 
szóhasználattal a homlokzat DRYVIT rendszerű hőszigetelését. Ezzel a ház energetikai 
tulajdonságait jelentősen javítani lehet. Megoldást nyújt a panelek illesztéseinél gyárilag 
kialakult hőhidakra, az elégtelen (általában csak 3,5-10cm-es szerkezeten belüli) 
hőszigetelésre, az illesztési hézagok nem megfelelő tömítettségére, stb.  Ezen kívül a 
homlokzatszínezést is könnyebb felhordani erre a simább felületre ,mint az érdes és dilatációs 
hézagokkal szabdalt panelfelületre.  

Egy 5cm beton+6cm hőszigetelés+15 cm tartószerkezeti beton rétegfelépítésű panelt veszünk 
alapul, akkor ezt egy 16 cm kőzetgyapot hőszígetelés+vékonyvakolat rendszerrel az  
U = 0,489 W/m2K hőátbocsátási értéket 
 
(λvasbeton = 1,55 W/mK , Uvasbeton = 1,55 / 0,05 = 31 W/m2K 
λXPS = 0,035 W/mK , UXPS = 0,035 / 0,06 = 0,583 W/m2K 
λbeton = 1,14 W/mK , Ubeton = 1,14 / 0,15 = 7,6 W/m2K 
 
U = 1 / ( 1/hi + 1/Uvasbeton + 1/UXPS + 1/Ubeton + 1/he) =  
1 / ( 1/23 + 1/31 + 1/0,583 + 1/7,6 + 1/8 ) = 0,489 W/m2K) 
 
U = 0,154 W/m2K-re lehet csökkenteni, ami megfelel a jelenlegi szabályozásnak is! 
(λvakolat = 0,93 W/mK , Uvakolat = 0,93 / 0,01 = 93 W/m2K 
λkőzetgyapot = 0,036 W/mK , Ukőzetgyapot = 0,036 / 0,16 = 0,225 W/m2K 
λvasbeton = 1,55 W/mK , Uvasbeton = 1,55 / 0,05 = 31 W/m2K 
λXPS = 0,035 W/mK , UXPS = 0,035 / 0,06 = 0,583 W/m2K 
λbeton = 1,14 W/mK , Ubeton = 1,14 / 0,15 = 7,6 W/m2K 
 
U = 1 / ( 1/hi + 1/Uvakolat + 1/Ukőzetgyapot + 1/Uvasbeton + 1/UXPS + 1/Ubeton + 1/he) =  
1 / ( 1/23 + 1/93 + 1/0,225 + 1/31 + 1/0,583 + 1/7,6 + 1/8 ) = 0,154 W/m2K) 
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Törekedtünk a panelhomlokzatok monotonitásának
megtörésére, ezért olyasmiben gondolkoztunk, ami
kitör kicsit a fegyelmezett rendből és véletlen
rendező elvet talál.
A maguk eltérő módján a tudomány és a művészet
is a világ rendező elveit keresi, és számos
alkalommal belebotlik véletlenbe. A
képzőművészetben egyes alkotóknál, mint például
Leonardo da Vincinél fokozott szerepet kapnak a
pocsolyákból, falrepedésekből, felhőkből
kiolvasható jelek. A modern irányzatok közül a
„ready made”, a talált műalkotás irányzata
egyenesen alkotóvá lépteti elő a véletlent: a
művész a valóság elemeit kész műalkotásokként
kezeli, az alkotás folyamata voltaképpen a
gesztus, amellyel kiragadta a környezetéből, és
jelentőséget tulajdonított neki. Így tett például a
lengyel Ladislav Novák is. Úgynevezett alkimázsai
az összegyűrt papír törésvonalaiban keresnek
véletlenszerűen kibontakozó értelmes ábrákat. Ezt
az alkotó folyamatot próbáltuk mi is reprodukálni
munkánk során.

Ezt szem előtt tartva nyúltunk a "folding"
eljáráshoz, mellyel a homlokzati felületeket egy
lapként értelmezve meghajtogattuk, ezzel
mozgatva meg a tömeget is a szemlélő számára.
Először papíron kísérleteztünk, majd ennek
tanulságait felhasználva a továbbiakban már
digitálisan hajtogattuk a felületeket. Ezek fény-
árnyék játéka határozza meg a felületek árnyalatát.
A hajtogatott felület mintája a homlokzatra
felhordva azt az illúziót kelti, hogy valóban egy
megmozgatott felületet látunk. Az egyes
épületekre külön-külön elkészítettük az egyedi
hajtásmintát, melyet két dimenzióra redukáltunk,
majd színt adtunk neki, így jött létre az a
háromszögekből álló kiosztás, melyet a
homlokzatra képzeltünk el. Mindegyik épület egy
meghatározott szín monokróm árnyalatait
tartalmazza. Ezzel a homlokzat változatos lesz, de
nem harsány. A színek kiválasztásánál
igyekeztünk kerülni a túl hivalkodó, zavaró vagy túl
erős színeket, de figyeltünk rá, hogy ne is legyen
jellegtelen.

Ezzel a módszerrel a kijelölt bütü homlokzatok
önállóan is értelmezhetők, de az egész
elkészültével egységet alkot a többi homlokzattal.

Javasoljuk a már elkészült pontház hasonló
mintázatú újraszínezését, hogy a környezetéhez
illeszkedjen.

BUDAPEST, III. KER. "SZÍNES KERÜLET - BÉKÁSMEGYER" ötletpályázat
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Budapest III. kerület Jós utca 2-16.

Budapest III. kerület Jós utca 1-15.

Budapest III. Szilke utca 1-8.
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Budapest III. Bálint Gyula utca 5-19.

Budapest III. Sarkadi I. utca 1-8.

BUDAPEST, III. KER. "SZÍNES KERÜLET - BÉKÁSMEGYER" ötletpályázat

Budapest III. Bálint Gyula utca 6-20.

IV. SZÁMÚ PÁLYAMŰ



VARIÁCÓK  BÉKÁ(S)RA - SZÍNES  KERÜLET   
PÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS 

Tervünkben törekedtünk a helyi identitás megidézésére és a szimbólumteremtésre. Munkánk során 
történeti kapcsokat keresve jutottunk el Békásmegyer névadó állatához, melynek nevét a 
dendrológiával összekapcsolva igyekeztünk vizuális formába önteni. Az egyes növények magyar 
megfelelőiben mind megtalálható a béka előtag. Ezek az egykor itt elterülő lápos vidék urai lehettek. 
A változatos morfológiai felépítésüket kihasználva alkottuk meg az egyes épületek szimbólumait, 
ornamentikáit. A jellegzetes nevek és formák, illetve nagyméretű házszám felfestések segítenek a 
lakótelepi tájékozódásban, illetve hozzájárulnak a helyi lakosság lokálpatriotizmusának 
kialakulásához. Nem titkolt szándékunk a bütüfalak festésével, az egyszerűsített ”herbáriumi 
lapokkal” való ismeretterjesztés. 

A nagyobb egybefüggő homlokzatok színezési koncepcióját az említett növények stilizált motívumai 
adják. A természetes formák jól oldják a merev lakótelepi épületek monotonitását, a zöld szín 
árnyalatinak használata kiegyensúlyozottságot és nyugalmat áraszt, a fehér alapszín enyhít az 
épületek nehézkes tömegén. 

Az azonos gondolatiság mentén színezett, de mégis különböző homlokzatok összefogják a városképet 
és egységet teremtenek az összetartozó épületek között. A ”9 házak” már felújított, hullámosan 
festett sávházaival szintén keresi a kapcsolódási pontokat a koncepció: a vízi növények ringatózása jó 
párost alkot szomszédaival. A tervezési terület már átfestett pontházát szintén ellátjuk új 
koncepciónkba illeszkedő színezéssel. 

Az épületekhez kapcsolódó motívumok: 

1. JÓS UTCA 2-16 / BÉKASZŐLŐ 
2. BUDAKALÁSZ UTCA 1 /SÁS 
3. JÓS UTCA 1-15. / BÉKASZITTYÓ 
4. SZILKE UTCA 1-8 / BÉKABUZOGÁNY 
5. BÁLINT GYÖRGY UTCA 6-20 / BÉKATUTAJ 
6. FÜST MILÁN UTCA 3 /SÁS 
7. BÁLINT GYÖRGY UTCA 5-19 / BÉKALILIOM 
8. SARKADI IMRE UTCA 1-8 / BÉKALENCSE 

 

A homlokzati terv csak a szigetelés színezésével dolgozik, egyéb többletköltséggel és 
anyagfelhasználással nem jár. Alapszínként a fehéret, a mintázatok színéül a zöld alább látható 
árnyalatait használtuk. Lábazati színezésként semleges világosszürkét alkalmaztunk. Az erkélykorlátok 
egységesen fehér színűek.  
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TÁJÉKOZÓDÁS - UTCA ÉS HÁZSZÁM

AZONOSÍTÁST SEGÍTŐ MOTÍVUM,
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2./6. BUDAKALÁSZ UTCA 1 / FÜST MILÁN UTCA 3  

ÉSZAK/DÉLKELET/NYUGAT

NÖVÉNY JELLEMZŐ KÉPE STILIZÁLÁSBÉKÁSMEGYER

NEVÉNEK EREDETE

EGYKOR BÉKÁK LAKTA

MOCSARAS-LÁPOS TERÜLET 

A KELETI LAKÓTELEP TÉRSÉGÉBEN

BÉKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
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KORÁBBAN FELÚJÍTOTT,

ÖSSZETARTOZÓ ÉPÜLETEK

- ”A 9 HÁZAK”

HULLÁMOS FESTÉS VIZI NÖVÉNYEK

HULLÁMZÁSA
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INDENTITÁS

KERESÉSE
HOMLOKZATI FESTÉS
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1. JÓS UTCA 2-16 / BÉKASZŐLŐ 

ÉSZAKDÉLNYUGAT KELET

3. JÓS UTCA 1-15. / BÉKASZITTYÓ 

ÉSZAKDÉLNYUGAT KELET

4. SZILKE UTCA 1-8 / BÉKABUZOGÁNY

ÉSZAKDÉLNYUGAT KELET

5. BÁLINT GYÖRGY UTCA 6-20 / BÉKATUTAJ

ÉSZAKDÉLNYUGAT KELET

GYÖRGY GYÖRGY

7. BÁLINT GYÖRGY UTCA 5-19 / BÉKALILIOM

ÉSZAKDÉLNYUGAT KELET

GYÖRGY GYÖRGY

8. SARKADI IMRE UTCA 1-8 / BÉKALENCSE 

ÉSZAKDÉLNYUGAT KELET

&

NÖVÉNY MAGYAR

ÉS LATIN NEVE

TERVÜNKBEN TÖREKEDTÜNK A HELYI IDENTITÁS 

MEGIDÉZÉSÉRE ÉS A SZIMBÓLUMTEREMTÉSRE. 

MUNKÁNK SORÁN TÖRTÉNETI KAPCSOKAT KERESVE 

JUTOTTUNK EL BÉKÁSMEGYER NÉVADÓ ÁLLATÁHOZ, 

MELYNEK NEVÉT A DENDROLÓGIÁVAL 

ÖSSZEKAPCSOLVA IGYEKEZTÜNK VIZUÁLIS FORMÁBA 

ÖNTENI. AZ EGYES NÖVÉNYEK MAGYAR 

MEGFELELŐIBEN MIND MEGTALÁLHATÓ A BÉKA 

ELŐTAG. EZEK AZ EGYKOR ITT ELTERÜLŐ LÁPOS VIDÉK 

URAI LEHETTEK. A VÁLTOZATOS MORFOLÓGIAI 

FELÉPÍTÉSÜKET KIHASZNÁLVA ALKOTTUK MEG AZ 

EGYES ÉPÜLETEK SZIMBÓLUMAIT, ORNAMENTIKÁIT. A 

JELLEGZETES NEVEK ÉS FORMÁK SEGÍTENEK A 

LAKÓTELEPI TÁJÉKOZÓDÁSBAN, ILLETVE 

HOZZÁJÁRULNAK A HELYI LAKOSSÁG 

LOKÁLPATRIOTIZMUSÁNAK KIALAKULÁSÁHOZ. NEM 

TITKOLT SZÁNDÉKUNK AZ EGYSZERŰSÍTETT 

”HERBÁRIUMI LAPOKKAL” VALÓ ISMERETTERJESZTÉS.

A NAGYOBB EGYBEFÜGGŐ HOMLOKZATOK SZÍNEZÉSI KONCEPCIÓJÁT AZ 

EMLÍTETT NÖVÉNYEK STILIZÁLT MOTÍVUMAI ADJÁK. A TERMÉSZETES FORMÁK 

JÓL OLDJÁK A MEREV LAKÓTELEPI ÉPÜLETEK MONOTONITÁSÁT, A ZÖLD SZÍN 

ÁRNYALATINAK HASZNÁLATA KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGOT ÉS NYUGALMAT 

ÁRASZT, A FEHÉR ALAPSZÍN ENYHÍT AZ ÉPÜLETEK NEHÉZKES TÖMEGÉN.

AZ AZONOS GONDOLATISÁG MENTÉN SZÍNEZETT, DE MÉGIS KÜLÖNBÖZŐ 

HOMLOKZATOK ÖSSZEFOGJÁK A VÁROSKÉPET ÉS EGYSÉGET TEREMTENEK AZ 

ÖSSZETARTOZÓ ÉPÜLETEK KÖZÖTT. A ”9 HÁZAK” MÁR FELÚJÍTOTT, 

HULLÁMOSAN FESTETT SÁVHÁZAIVAL SZINTÉN KERESI A KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOKAT A KONCEPCIÓ: A VÍZI NÖVÉNYEK RINGATÓZÁSA JÓ PÁROST ALKOT 

SZOMSZÉDAIVAL. A TERVEZÉSI TERÜLET MÁR ÁTFESTETT PONTHÁZÁT SZINTÉN 

ELLÁTJUK ÚJ KONCEPCIÓNKBA ILLESZKEDŐ SZÍNEZÉSSEL.

FELHASZNÁLT SZÍNSKÁLA
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V. SZÁMÚ PÁLYAMŰ



 
Összkép - dél felőli nézet 

SZÍNES KERÜLET – BÉKÁSMEGYER 

 
A tervezéssel érintett házak délnyugati nézete madártávlatból 

A terv szerint, minden épület saját, egyedi festést kap, ugyanakkor a házak összképe, egymáshoz kapcsolódó 
részleteket tartalmaz. A felületek díszítőfestése folytatólagos – a háttérben látható hegyek, a házak 
frontjairól átfordulnak az oldalfalakra. A Nap járásának megfelelően, a napos – délkeleti, délnyugati, nyugati - 
falak hátter hegyei kék színűek. Az épületek északi homlokzatai – amelyek nem kapnak direkt napfényt és 
beárnyékolják a házak közötti tereket – meleg színükkel pótolják a közvetlen természetes fény hiányát.  
Az épületek között haladva, a látvány folyamatosan változik, hasonlóan ahhoz, ahogyan a valóságban a 
városban sétálva, elhagyjuk a közeli épületeket, újak tűnnek elő, a távoliak azonban a látóterünkben 
maradnak.  
A váltakozó árnyalatok figyelembe vételével - amelyek a látvány dinamikáját biztosítják - a terv színei 
rugalmasan kezelhetőek, variálhatóak. A fehér, világos és sötétebb színű képi elemek váltakozása, nem csak 
nappal, hanem a szürkület időszakában és az éjszaka óráiban is érdekes látképet adnak és, a nappalihoz 
képest, más élményt nyújtanak.  
 
A festett négyzetek mérete: 550x550cm. A szabályostól eltérő, csíkos négyzetek méretei:  
1db 550x700cm; 1db 550x800cm; 4db 550x1100cm; 6db 550x1800cm; 4db 210x800cm.  
 
 

 
 
 

 
Összkép - észak felőli nézet 





GSPublisherVersion 0.42.100.100

3
,1

0
1
,1

5
2
9
,3

0
2
,7

5

43,70 23,0

potnház homlokzat sematikus rajza
m=1:250

GSPublisherVersion 0.42.100.100

136,0

1
,5

0
3
3
,0

0
2
,0

0
1
,5

0
3
3
,0

1
2
,0

0

136,0

sávház délnyugati és északkeleti homlokzat sematikus rajza
m=1:250

obvf.hu/szavazas/


