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Igazságügyi 

Palota

 Hauszmann Alajos tervei alapján készült 1896 október 20-án 
adták át Igazságügyi Palota 1896–1948

 Magyar Dolgozók Pártja Munkásmozgalmi Intézete 1948–1955

 Az 1957 óta kettéosztott épület intézményei

 déli épületszárny:

 MSZMP Párttörténeti Intézete 1957–1989
Magyar Szocialista Párt Politikatörténeti Intézete      1989–1998
Politikatörténeti Intézet 1998-tól

 északi épületrész:

 Magyar és Nemzetközi Munkásmozgalom Történeti Múzeuma
1953–1957

 Magyar Nemzeti Galéria                                             1957–1973

 Néprajzi Múzeum                                                          1973- 2021



Régi, 
műemlék 
épületek 
hátrányai 

 épület szerkezet elavult, a műemléki védettség miatt minden 
beavatkozást engedélyeztetni kell, szigetelés, födém teherbírás, 
járófelület, nyílászárók állapota /ajtó, ablak/

 belmagasság /ha nagy: gazdaságtalan- kifűthetetlen  

 műhelyek térszervezése, meghatározott a tájolás, a természetes 
megvilágítás mértéke  nem tervezhető,  mesterséges világítás 
tervezése szükséges, UV szűrő az ablakokra, árnyékolás 

 biztonság kérdései 

 korszerűtlen fűtés rendszer / klimatizálás csak mobil eszközökkel, 
gépészet elhelyezése korlátozott 

 a meglévő csőhálózat kötöttsége miatt új lefolyók kialakítása nem 
lehetséges

 elszívók kialakítása - vezetékek /villany, internet 

 közlekedés akadály-mentesítése problémás, kapcsolat a 
raktárakkal rámpák használata,  megfelelő méretű lift hiánya

 gazdaságos, környezetbarát energiaforrások alkalmazása nem 
lehetséges

 fenntarthatóság költségeinek összevetése egy új építésűvel



Műtárgyterek alapterületeinek 

alakulása

Néprajzi Múzeum 

Kossuthtér

 Műtárgyraktárak 5648 m²

 Zsilipek, manipulációs terek      0 m²

 Restaurátor műhelyek 239 m²

 Fotó műterem                          40 m²

 Állományvédelem 144 m²

 Műtárgy szállítás előkészítés     0 m² 

Néprajzi Múzeum 

NM Gyűjteményi Központ

 Műtárgyraktárak 8 165 m²

 Zsilipek, manipulációs terek 800 m²

 Restaurátor műhelyek 763 m²

 Fotó műterem 64 m²

 Állományvédelem                  143 m²

 Műtárgy szállítás előkészítés  175 m²



Helyszín 
választás

 a telek a Pesti Izraelita Hitközség Szabolcs Utcai

Kórházának egy mára már megszűnt, nagy múltú

budapesti egészségügyi intézménynek a Városliget

közvetlen szomszédságában a Dózsa György út,

Szabolcs utca, Vágány utca által határolt terület
középső részén található

 a fejlesztés barnamezős beruházás (rozsdaövezeti
terület)

 a telken 13 épület vagy épületegyüttes állt, amelyből a
Kerületi Szabályozási Terv alapján két értékes épület

megtartása és azok részleges újra hasznosítása és

kiegészítése mellett döntöttek

 a tervezett fejlesztés (OMRRK; Mélygarázs) a telek

északkeleti részén valósult meg a jelentős ős fás

vegetációmegtartásával







Tervezés 

előkészítése

 Építészeti eszközök - energiaelemzés, szerkezeti terhelések 

kiszámítása, világítás elemzés, fűtési és hűtési számítások, 

szintmagasságok meghatározása, építészeti elemek, berendezési 

tárgyak magassága, nyílászárók elhelyezése, födém, 

tetőkialakítás, 3D modell, 

 Infrastrukturális lehetőségek –úthálózat, közművek, közlekedés, 

telekommunikáció, 

 Épületgépészet – fűtéstechnika; vízellátás, csatornázás; gázellátás 

- (égéstermék-elvezetés); légtechnika, szellőzés; klímatechnika; 
villamosságtechnika

 Forrás rendelkezésre állása



Építészeti

belsőépítészeti 

főbb 

döntéshelyzetek

 lokáció: hol épül, külső csatlakozó infrastruktúra vizsgálat, 
közlekedés, csapadékvíz, stb.

 térszint alatt-felett: új szempontok-klímaváltozás, 
terrorveszély, vis maior katasztrófa, áramkimaradás

 más-más építészeti-épületfizikai probléma a térszint alatt és 
felett

 térszint alatt: talajvíz, felúszásveszély de stabil hőmérséklet 
krízishelyzetben is –mérnöki kérdések

 térszint felett: nincs stabil hőmérséklet, kitettebb, de nincs 
talajvíz

 közlekedők megfelelő méretezése: legnagyobb műtárgy 
meghatározása

 raktártér belmagassága: ideális a 2.5 - 3.0 méter, 
magasabb nem „praktikus”, kivéve a képrácsok esetében 



Tervezést 

befolyásoló 

infrastrukturális 

kérdések

 honnan nyerjük az energiát? –kockázatelemzés: gáz, 
cseppfolyós gáz, távhő nem lehet, csak elektromos áram, de 
az  költséges! Megújuló energiaforrás keresése

 a hűtés sokkal nagyobb energiát igényel, mint a fűtés, kivéve, 
ha a ház „okos”, ezért ehhez nagy hőtehetetlenségű 
épületszerkezetek kellenek!

 klimatizálás (hőm. és pára szabályozás): központi gépházakkal, 
megfelelő redundanciával - ugyanazon elemből az 
alapvetően szükségesnél többet tartalmazó–méretezés, 
túlméretezés, biztonság –pinceszint segít ebben

 lehetőség szerint a keringtetett víz kiiktatása a határoló 
szerkezetekből (száraz/nedves falitűzcsap, központi folyosó)

 eltakart szerkezetek, felületek csökkentése, nyitott födém

 megfelelő tűzoltó, tűzmegelőző rendszer betervezése:

 sprinkler, vízködoltó műtárgytérben nem alkalmazható, 

 gázzal oltó: széleskörben elterjedt, költséges, 
túlnyomásvédelemre gondolni kell

 oxyreduct: a magyar hatóságok csak preventív 
megoldásként engedélyezik



A múzeumok által 
megfogalmazott, a
műtárgyraktárakkal 
és restaurátor 
műhelyekkel 
kapcsolatos főbb 
elvárások

 a raktárakban a tárolt műtárgyak jellegéhez igazodó 
tároló polcok, fiókok, tálcák, rácsok kialakítása 

 A rendelkezésre álló terek maximális kihasználása, raktár 
kapacitás maximalizálása

 A raktári és manipulációs terek elkülönítése

 a raktárakba ne jusson be természetes fény, megfelelő 
szellőzés, légcsere, hőmérséklet, páratartalom 
szabályozás, UV –IR mentes világítás

 a  járófelület ne legyen porózus, legyen könnyen 
tisztántartható, biztonságos

 biztonságtechnika – füst érzékelők, tűzoltó rendszer

 konnektor csatlakozók, számítógép végpont, WIFI 
lefedettség

 restaurátor műhelyek É–i tájolásúak, minimum 
belmagasság 3,2 m, az ablakhoz fényterelő, közös 
használatú terek a műhelyek között, ioncserélt víz, ipari 
mosogató, elszívó (por, vegyszer), munkaasztalok 



Kivitelezés 

előkészítése

 elkezdődött a terület talajvizsgálata, geológiai feltárása

 megtörtént a területen található épületek 
állagfelmérése 

 döntés született arról, hogy a területen mely épületek 
maradnak meg és melyek kerülnek lebontásra

 tervek készültek a megmaradó épületek helyreállítására 

és új funkcióval történő ellátására

 párhuzamosan zajlottak a háttérfelmérések mindhárom 

múzeumban a műtárgyak méretbesorolásával  a 

restaurátor műhelyek, raktárak igényeinek 

meghatározásával és a használati funkciók tisztázásával 

 az összegyűjtött információk alapján elkészültek az 

OMRRK épületének első tervei

 Alapterület elosztás:

 Magyar Nemzeti Galéria, Szépművészeti Múzeum     

~ 19 000 m² 

 Néprajzi Múzeum ~ 10 000 m² 



A tervezési 

folyamat 

nehézségei

 Alapterület tervezés 

 raktári szintek: lehet-e 4 raktári szint

 hasznos alapterület csökkenés – gépészeti terek

 belmagasság csökkenés a gépészet helyigénye miatt

 minden raktárszinten ~240 m² -t igényel a gépészet (összesen: 970 m²)

 Költségcsökkentés

 padozat – simított beton vagy műgyanta

 födém  – statikai kérdések

 Bordákkal erősített vékonyabb födém drága

 Oszlopokkal alátámasztott födém valósult meg, aminek következtében nem 
lehetett jól kihasználni a rendelkezésre álló teret, a raktár kapacitás vesztesége 

500 m² 

 A veszteség csökkentése érdekében a P2; P3; P4-es szinteken a zsilipterek egy 

részéből 50 -60 m²-es raktártereket kellett  kialakítani





Tervezési helyszín

„A” épület 

OMRRK – 28 722 m²

„B” épület 

Mélygarázs — 3 060 m² 

„C” épület 

Látogató központ – konferencia terem – volt zsidó Imaház 1 011 m²

„D” épület 

Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet - volt Bródy Adél 
Klinika — Izraelita Kórház 3 022 m²

Bókay park 13 000 m² 







Építkezés - számadatok

kiemelt 
földmennyiség 

108 000 m³

felhasznált 
betonvas 

4 800 tonna

felhasznált 
beton 

mennyiség 

51 700 m³

felhasznált 
vezeték 

mennyiség 

508 km

150 m mélyre 
lefúrt talajszonda 

200 db 

(összesen 30 km)



Bejárati homlokzat a
Szabolcs utca - Bókay park felől





Déli homlokzat
A Szabolcs utcát és a Vágány utcát 
összekötő tengelyen



Északi homlokzat



Teherforgalom 
bejárat a gazdasági udvaron keresztül



Vágány utca felöli homlokzat









Lefelé a lemezalap lehorgonyzása, 

oldalra a résfal kihorgonyzása



P4-es szint 
12 m-re a föld alatt



P3 – as szint



P2 – es szint



P1- es szint



A0 szint 

földszint



Első emeleti 

szint



Második 

emeleti szint



Gépészet a 

tetőn



A főépület keresztmetszete

























https://www.youtube.com/watch?v=X
CfpBD4Sr60&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=XCfpBD4Sr60&t=4s


Köszönöm a figyelmet!


