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Előzmények. 
  
Zalaegerszeg megyei Jogú Város Önkormányzata kereste meg irodánkat a Zalaegerszeg, Eötvös utca 
18. szám alatt lévő épület pinceszintjének értékvédelmi szakvéleménye kapcsán. 
 
A pinceszintre vonatkozóan 2015. januárjában Kerner Gábor műemlékvédelmi szakmérnök és Agg 
Ferenc építész értékvédelmi dokumentációt készített, amelynek előzményekre és állapotfelmérésre 
vonatkozó megállapításait a munkarészbe beintegráltam, a következtetéseket ettől függetlenül hoztam 
meg. 
 
Az épület pinceszintje a Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V. 17) számú 
önkormányzati rendelete alapján HE 10-es besorolással helyi védett épületnek minősül. A részleges 
védelem a pinceszintre vonatkozik, valamint az Eötvös utcai kapuzat kialakítására, nem vonatkozik az 
egy időben épült földszinti épületrészre. 
 
Az épületet korábban bejártuk, illetve rendelkezünk a közelmúltban készített fotóanyaggal is. 
 
Az épület az 1800-as évek első évtizedeiben épülhetett.  
Korábbi katonai térképen nem szerepel. 
Az 1826-os tűzvész alkalmával az itt álló épületek elpusztultak. Vélhetően ez után épült meg, csaknem 
a jelenlegi méretében a pince + földszintes épület, L alaprajzi elrendezésben, nyeregtetős kialakítással. 
Talán néhány évtizeddel később Ny-i irányba bővítették, kapualjjal és kisebb belső térrel, telekhatárig 
kiépítve, zártsorúsítva. 
 
Az épülettől K-re lévő volt óvodaépület is később, az 1870-es években épült, zártsorúan csatlakozik 
ehhez az épülethez, akkori funkciója is óvoda volt. Részben alápincézett, 2 szintes épület. 
 
Az épült később jelentősen nem változott, funkcióját tekintve sem. Jelenleg használaton kívül van, rossz 
állagú, felnedvesedett, pincefalazata szintén nedves, ami a vakolatlan téglafalazaton az teljes 
átszellőztetettségnek köszönhetően ugyan nem látszik. 
 
Az elmúlt évtizedekben megpróbálták az épületet –a helyi védelem figyelembe vételével beintegrálni 
egy nagyobb fejlesztésbe, de nem volt vállalkozó, aki üzletileg megfelelőnek tartotta volna a befektetést, 
noha a terület belvárosi pozíciója és a szomszéd ingatlanokkal együtt figyelemreméltó méretű fejlesztési 
potenciálja jelentős értéket képviselnek. 

 
 
Az épület részletes ismertetése. 

  
Az épület a 19. században épült 2 ütemben. Az első ütem alápincézett földszintes épület, a telek K-i 
határán szinte teljes telekmélységet elfoglalja, kisméretű, merőleges tömegű utcai szárnnyal. A 2. ütem 
a kapualj és oldalépítménye alápincézetlen. Az épület L alakú, nyeregtetős kialakítású.  

 
A lakóépület teljesen alápincézett, melybe a nyugati homlokzattól vezet le egy egyenes karú fedett 
lépcső. A pince 41,40 m hosszú és 7,40 m széles kéthajós, melyet hossztengelyben 8 db (80x80-as) 
oszlop tagol tizennyolc teret kialakítva, amelyeket csehsüveg boltozatok zárnak le. A padozat 



 
 
 
 
 
 

 

döngöltagyagpadló, az eredeti szinten. A bővítmény alápincézett, utcavonalra merőleges 
hossztengellyel (6,60x 4,20 m). A pince boltozata kosáríves donga.  
 
A pincében utólag több válaszfal készült, részben funkionális okból, részben vélhetően a boltozat 
megerősítése céljából. 
  
A pinceszerkezet statikailag jó állapotban van, erős nedvesedés nem tapasztalható, de a falak  a 
pincében tapasztalható magas páratartalom miatt is nedvességgel telítettek. 
A pincében külső szerelésű vezetékek találhatóak. 
 
A természetes szellőzés a nagy pince északi és déli végén egy-egy nagyméretű épített 
szellőzőnyíláson, valamint a lejárati lépcső terén keresztül történik. 
 
A kapualj szerkezetében eredeti, a nagyméretű három-három pánton függő kapuszárnyak rossz 
állapotban vannak. 
 
A lakóépület „L” alakú, tégla szerkezetű, nyeregtetővel fedve, a tető héjazata egyenes vágású 
égetett agyagcserép. A külső falfelületek vakoltak. A korábbi nyílászárokat az utcai és az udvari 
homlokzatokon egyaránt átalakították. A külső teherhordó falszerkezeteken szerkezeti repedés nem 
látható. 
Az udvar elhanyagolt, rendezetlen. 
 
Szabályozási tervi elhatározások: 
 
Az Eötvös utca – Mártírok út szabályozási tervi elhatározásai intenzívebb, több szintes épületek építést 
tették és teszik lehetővé. 
 
Ez az elhatározás a városfejlesztési koncepció következtetése, rendeleti eleme, így városi szándék, 
egyben városképi elhatározás is, amihez a fejlesztőnek igazodnia kell, illetve ki is használhatja ezt a 
lehetőséget. 
 
A parkolásra vonatkozó rendelet ugyan üzletek vonatkozásában könnyítést jelent az OTÉK-hoz 
viszonyítva, de a lakásszámmal megegyező, telken belüli parkoló elhelyezése követelmény. Együtt ez a 
jelentős parkolószám a fejlesztés nagyságrendjét elsődlegesen meghatározó tényező.  
 
 
Az épület és annak pinceszintje védelmére vonatkozó következtetések: 
 
Az épület a városi utca térfalának legkorábbi eleme, a későbbi építés (Óvoda) is igazodott ehhez a 
térfalhoz. 
 
Az Eötvös utca gyakorlatilag az eredeti térfalakat követve K-i irányban, a városközpont felé tovább 
épült, és a belvárosi térszövet szerves elemévé vált. Megállapítható, hogy az óvoda 2 szintes épületét 
és és ezt az épületet kivéve a régi épületek az átépítés során eltűntek. 
 
Míg az óvoda mérete és állaga miatt újrahasznosítható volt, addig a tárgyi épület az új fejlesztési 
elképzelésekbe való beintegrálására sem az önkormányzat, sem a magánbefektetők részéről nem volt 



 
 
 
 
 
 

 

és nincs is igény, így az épület, vagy egyes részeinek (pinceszintjének) megtartására vonatkozó elvárás 
esetén csak arra lehet számítani, hogy kismértékű bővítéssel, átépítéssel esetleg megmarad. 
 
A városfejlesztési elhatározások egészen a 60-as évektől a mai napig az Eötvös utcában nagyléptékű 
átépítést generáltak, noha az Ady Endre utca D-re eső történelmi épületeinek homlokzata helyi védelem 
alatt volt, és részben meg is maradtak, vagy újjáépültek. Mementóként. 
 
Itt nem homlokzat, hanem egy új épületbe beintegrálandó pinceszintről van szó, városképi vonatkozása 
nincs, várostörténeti vonatkozásban valóban számottevő érték. 
 
A kérdés, hogy ezt az emléket ezért meg kell-e ebben az állapotában őrizni, vagy megfelelően 
dokumentálva bemutatni az utókornak, akár egy új építésű épület transzparens értékű felületén 
(étterem, lépcsőház, homlokzat). 
 
Ha ez az épületrész külső közönség számára nyitott tér (pl. városi tulajdonú bemutatóterem), vagy 
például egy éttermi pince lenne, akkor a megtartása indokolt. 
Ha csak egy használaton kívüli pince marad, aminek állagmegóvására és karbantartására senki sem 
fordít pénzt, akkor elbontása indokolt. 
Az előzőre nincs igény és nem várható, hogy a tömb ezen foghíja a közeljövőben beépül, és ezért ez a 
városi térfal torzóként itt marad. 
 
Irodánk a tulajdonos kérésére korábban készített elvi engedély szintű terveket, és kértünk elvi engedélyt 
is. Ez a terv a szabályozási keretek kihasználása mellett feltárta a pince megtartása és a pince 
elbontása esetén is a fejlesztési lehetőségeket. Egyértelművé vált, hogy a telket a szomszédos telkek 
összevonásával, és saroképület létesítésével lehet beépíteni. (teremgarázs létesítésével, földszinti 
kereskedelmi- szolgáltató- vendéglátó egységekkel, emeleti lakásokkal) 
A következtetés: a pince megtartása esetén a pinceszinti teremgarázsban és az udvaron elhelyezhető 
személygépjármű parkolók száma csak korlátozott lakásszám és üzletterület esetén megfelelő, ami a 
fejlesztés igen jelentős korlátja, és üzleti vonatkozásban nehezen megtérülő beruházásnak tűnik. 
Emellett a vizes és bizonytalan terhelhetőségű pinceszinti függőleges tartószerkezet megerősítése, a 
szomszédos óvoda alap megerősítési bizonytalanságai is eltántorítanak a beruházástól. 
 
Az épület együtt valóban jelentős helytörténeti érték, de – véleményem szerint – egy, a saját korában 
jellemző boltozatos pince önmagában sokkal kisebb értéket képvisel, mint a város valamikori 
meghatározó épülete (azaz a felépítmény). 
 
A pince megtartása a jelentős mértékű állagmegóvási és megerősítési költségekkel együtt olyan 
kapacitáscsökkenést és építési többletköltséget, műszaki bizonytalanságot okoznak, amelyek 
ellehetetleníthetik a sarok beépítését. 
 
Javaslat: 
 
Fentiek alapján a pince védelmi státuszának törlését javaslom az alábbi kiegészítéssel: 
 
Az épület utaljon az eredeti épület eredeti tömegére, fogazott beépítésére, esetleg eredeti (vélelmezett) 
homlokzati elemeire, a kapualjra. 
 
A beépítés utaljon az eredeti telekstruktúrára. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Az sétálóközönség számára is elérhetően, az épület földszinti részén (homlokzat, nyitott kapualj, 
vendéglátó egység belső felületei, lépcsőház előtere, tervezetten és igényesen mutassa be az épület 
történeti és építészeti vonatkozásait. 
 
A bontás során készüljön egy részletes dokumentáció, műemlékvédelmi szakember irányításával, mind 
a felépítményről, mind a pinceszintről, tartalmazva a bontás során feltárható falkutatási elemeket, ez 
alapján az építési periódusokat. Ezeket egy műemléki vonatkozásban is tartalmas módon rendezett 
dokumentáció foglalja össze és őrizze meg az utókornak. 
 
Zalaegerszeg, 2018. 10. 07. 
 
     Czigány István 
     építész 
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