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Régen és ma  
a Klauzál téri vásárcsarnok 

A hetedik kerület szíve volt a Klauzál tér, leánykori nevén 

Stephans Platz, 1874-1907 között István tér.  

Járt itt régen villamos, színház is működött.  

És a vásárcsarnok, ami persze hivatalos megnyitója, 1897. 

február 15. óta is lényegében folyamatosan üzemel.  

Mostantól megújulva olyan lehetőségekkel,  

amik révén újra a kerület centruma lehet a Klauzál. 

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

KUN ZOLTÁN

BORSOS MÁTYÁS 

Mint az Kun Zoltán és munkatár-
sainak, a jelen rekonstrukciós 
bővítés tervezőinek építészettör-
téneti dokumentációjából meg-

tudható: feltehetően németországi, egészen pon-
tosan berlini vásárcsarnokok adták a mintát 
egykor a Klauzálhoz, legjobban az ún. Berlini 9. 
számú csarnokhoz hasonlít a telepítése, valamint 
a csarnok és a lakóház kapcsolata okán.   

1884 márciusában fogadták el a javaslatot 
vásárcsarnok létesítésére a téren és Czigler Győ-
ző építész, műegyetemi tanár javaslata alapján 
jelölték ki az épület pontos helyét, amelyet négy 
telek kisajátításával, összevonásukkal nyertek. 
A szabálytalan T alaprajzú, alápincézett, öntött-
vas oszlopos, acél tetőszerkezetes csarnoktér- 
rel kialakított épület tervezése és kivitelezése  
1893-1897 között zajlott. A vásárcsarnok eladó-
terét az Akácfa utcai oldalon építették fel, az Ist-
ván téri oldalon pedig a függőfolyosós, négy-
szintes (fszt. + 3 szintes) bérházat. A terv az volt, 
hogy a bérház bevételével csökkentik az áruhe-
lyek bérleti díját és az élelmiszerárakat (a lakó-

épülettel kapcsolt vásárcsarnok-épület nem 
ismeretlen ebben a korban), de az 1893-as enge-
délyezési terven látható, hogy kávéházat és étter-
met is terveztek az épületbe, téri bejárattal. Biz-
tosan nem tudható, hogy ki volt az épület építész 
tervezője, a korai terveken még Kommer József, 
a kivitelieken Klunzinger Pál aláírása szerepel. 
A tervezést Krátky János vezette és felügyelte,  
ő az, aki ugyanezen időben épülő több fővárosi 
vásárcsarnoknál is együttműködő volt; a kivi-
telezésben 26 különféle vállalkozó vett részt.  
Az 1945 után államosított csarnokot és lakóé- 
pületet 1986-87-ben újították föl és építették  
át (építész tervező: Kovács Sándor/Szövterv),  

CSARNOKVIZIT

Az új fémlemez-fedés részlete a mellékhajók sheed-tetőjén
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Vezető építész tervező:
Kun Zoltán (Kunyhó Építésziroda Kft.)

Építész tervezők: 
Hamar Éva, Balázs Ildikó

Tervezés éve: 
2013

Megvalósítás éve: 
2015

Volumen: 
kb.  7000 m2

sajnos az ezt megelőző állapotról csak néhány 
fénykép maradt fönn. Ekkor a csarnokból hiper-
market lett: az épületek külső homlokzatait nem 
érintette az átépítés – csak a légudvarra nézők 
módosultak kissé –, az eredeti nyílászárók java-
része megőrződött, miként az acél tartószerke-
zet és tetőszerkezet szintén. A lakóépület udva-
rára ekkor pavilonok kerültek, a csarnok két 
oldalhajóterét galériával, s az azokat összekötő, 
keresztirányú „híddal” bővítették, a pincét és  
a földszintet összekapcsolandó: áruszállító liftet 
építettek a Dob utcai udvari szárnyba – hogy csak 
a leglényegesebb átalakításokat említsük. Ebben 
az időben létesült az udvari homlokzat tetőépít-
ménye is, ami a kazánház elhelyezését szolgálta, 
a földszinten pedig gázfogadó létesült, ezek „tük-
rözik” az akkori idők elhibázott gondolatát:  
a csarnoktér teljes kifűtésének (!) igényét.  

Kun Zoltán és munkatársai számára a jelen 
rekonstrukció és átalakítás programjának alap-
ját lényegében az épület értékeinek védelme és 
a hasznosítás határozta meg: a csarnok föld-
szintjének közel ezer négyzetméterén (plusz 
értelemszerűen az angolaknák révén bevilágí-
tott, átszellőztetett pince kapcsolódó részén)  
a Spar élelmiszer-áruház működik majd, a to- 
vábbi részeken hagyományos piaci működést 
kíván megvalósítani az önkormányzat. Ennek 
építészeti megfogalmazását – örül e sorok szer-
zője, hogy leírhatja ezt – az építészekre bízták. 
Kun Zoltánék alapos dokumentáció és állapot-
felmérés után úgy döntöttek, hogy mindent, ami 

megőrizhető a régmúltból, azt renoválják vagy 
rekonstruálják, például a ‚87-ben épített galéri-
át lebontották ugyan, de korszerű formában újra 
galéria épült. A renoválás révén eredeti szépsé-
gükben láthatóak mostantól a homlokzatok,  
a tetőzet, a funkciókijelölést követően pedig, 
mivel a Spart – a Klauzál tér felől nézve – a csar-
noktér bal oldalára pozícionálták, lehetőség 
nyílt arra, hogy a tér egykori vertikális és hori-
zontális jellege, áttekinthetősége, tágassága 
ismét főszerepet kapjon. A földszinten és a galé-
rián egységes arculattal 50-150 négyzetméter 
közötti alapterületű üzlethelyiségeket alakítot-
tak ki, a galéria és földszint közötti kapcsolatot 
az oldalhajó régi lépcsősorán fölül, a Klauzál felő-
li belső homlokzati oldalon mozgólépcsőkkel 
oldották meg. A nagyobb áruberakodás korsze-
rűen a pincéből történik: a Klauzál tér felől kis-
teherautóval juthatnak be az árusok a pince-
szintre, innen liftrendszerrel lehet feljuttatni  
a földszintre, galériára az árut – de szociális 
részeket is építettek lent. Szólnunk kell a csar-
noktérből megközelíthető bérházudvar átalakí-
tásáról is, mivel a komplexum fennállása óta 
bizonyára először sikerült megnyugtató kiala-
kítást létrehozni az udvaron. Hosszú volt ez  
a tervezési szakasz, mert az építészeknek olyan, 
az udvartér és a lakószintek integritását megőr-
ző, egyúttal viszont a privátot a közösségitől 
elhatároló „választ” kellett adniuk, ami ráadásul 
jól működő és a ház eredeti szerkezeteit sem 
bontja meg. A Kun Zoltánék végül üvegtetős 

udvarlefedéssel terveztek, de olyan homogén 
hatású struktúrával, aminek a fémszerkezete 
nem „ér hozzá” az udvari homlokzatokhoz,  
a központi, vertikális alátámasztásait pedig úgy 
rajzolták meg, hogy a tartószerkezetek felső vég-
pontjain egyúttal a természetes szellőzés is meg-
oldott. A csarnoképület és a kapcsolódó lakóház-
udvar jelen építészeti megfogalmazása olyan, az 
élelmiszerárusításon túli közösségi programok 
megrendezésére kínál lehetőséget a kerület veze-
tésének, amivel (ha már az önkormányzat az 
értékmegőrzés és korszerűsítés mellett tette le  
a voksát a Klauzál csarnok projekt végrehajtásá-
val) úgy gondoljuk, kötelezően ajánlott élniük.

Renovált főbejárati rész

A csatlakozó bérház fedett udvara
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SZÁZ ÉV  
UTÁN

A Klauzál téri  
vásárcsarnok  
felújítása

Az eredeti csarnoképület 1897-ben készült el egy U alakú, 4 emelet magas lakóházzal, az előbbit  

1987-ben egyszer már átépítették. Jelen beruházás részeként a meglévő – két oldalhajóban található egy  

raszter szélességű – galériákat a kivitelezés során a LAKI Épületszobrász Zrt. munkatársai lebontották, helyette egy, az épület teljes 

kontúrján körbefutó galéria készült, valamint a pincei részen padlósüllyesztéssel és rámpakialakítással egy árurakódó teret is kialakí-

tottak, kompletten a hozzá tartozó raktárakkal.

Már a pályázati szakaszban, a hely-
színi bejárása során tapasztalha-
tó volt az épület rossz álla- 
pota: többek között a tetőről  

a csapadék közvetlenül az eladótérbe esett, több 
helyen a héjazat teljes keresztmetszetben átlyu-
kadt, a pincei falak és pillérek korábbi vizesedés-
ről árulkodtak, a festés feltáskásodott, a vakolat 
lepotyogott. S ahogyan ez régi, s különösen a fo- 
lyamatosan nagy igénybevételnek kitett épüle-
teknél lenni szokott, a rejtett problémák a feltá-
rások és bontások során bukkantak elő: más mel-
lett az acélgerendás, betonboltozatos födémek 
kibontásakor vált láthatóvá, hogy a szegecselt tar-
tók sok esetben oly mértékben korrodáltak, hogy 
szükségessé vált a cseréjük. A pince feletti födé-
met az eredeti tervek szerint csak a gépjárműfor-

galom feletti szakaszon kellett volna kibontani, 
de a munkálatok megkezdésekor a SPAR, mint 
későbbi társtulajdonos jelezte, hogy a meglévő 
földszinti padló a terhelési igényeinek nem felel 
meg, ezért ezen a megközelítőleg 900 négyzet-
méter területű szakaszon egy 8 kN/m2-es teher-
bírású vasbetonlemezt kért elkészíteni. Annak 
érdekében, hogy a régi öntöttvas oszlopok erede-
ti állapotukban megmaradhassanak, a galéria-
szint egy ún. gombafej-födémként készült el, azaz 
munkatársak acélkelyheket függesztettek hüvely-
szerűen felhegesztve az oszlopokra, ezeket spe-
ciális műgyantával kitöltötték és később erre 
ültették a vasbeton födémet.

A korábbi elképzelések a meglévő pince pad-
lót megmaradóként kezelték, feltételezve, hogy 
a régi szigetelés ép és működőképes. A főfalak 

és téglapillérek vakolatainak leverése és a fugák 
kikaparása után a LAKI Épületszobrász Zrt. 
jobbnak látta szakvélemény elkészítését egy szi-
getelési szakmérnök bevonásával. A nedves- 
ségmérési jegyzőkönyvek tanúsága szerint a fel-
menő szerkezetekben olyan mértékű volt  
a nedvesség, hogy elkerülhetetlenné vált a teljes 
pincei vasalt aljzat felbontása, komplett új 
szivárgóréteg, szerelőbeton, vízszigetelés és 
vasalt lemez beépítése, természetesen a fűtött 
terekben hőszigeteléssel kiegészítve. Emellett  
a főfalak és pillérek utólagos falszigeteléssel let-
tek ellátva vonalmenti, illetve tömbinjektálás 
formában. Az járdával érintkező falszakaszo-
kon az injektálás a belső oldalról készült azért, 
hogy a homlokzati meglévő, megmaradó 
kőtömb lábazatok ne sérülhessenek.

Feltárul a csarnoktér
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A tetőszerkezetet szakaszonként visszabon-
tották és újraépítették a LAKI Épületszobrász 
Zrt. munkatársai, a sérült, az elkorhadt fageren-
dák és szarufák faanyagvédelmi szakértő állás-
foglalása alapján lettek kicserélve. A meglévő 
attikacsatornák javítását és felületképzését köve-
tően a teljes tető új vízszigetelést és új fémlemez-
fedést kapott, vákuumos esővíz-elvezető és vész-
túlfolyó rendszer kialakításával.

Érdekesség még az épület hő- és füstelvezeté-
se. Az épület két tűzszakaszból áll, a pinceszin-
ten a frisslevegő bejutását az Akácfa felé eső 
angolaknák ablakai, valamint a közel 6 négyzet-
méteres rámpalehajtó-kapu motoros nyitásával 
biztosítjuk, az elszívást pedig két nagy teljesítmé-
nyű motor biztosítja, mely egyenesen a tető fölé 
vezeti a levegőt. A földszint és a galéria egy tűz-
szakasz, mivel egy légtér is. Itt a friss levegőt  
a homlokzati nyílászárók, míg a kidobatást a fel-
újított tetőablakok motoros nyitása biztosítja.  
Ez utóbbi különlegessége, hogy – a régi rendszert 
felhasználva, –  ablaksoronként egy motor és egy 
végigfutó rudazat (valamint végálláskapcsolók) 
segítségével egyszerre 20-30 db ablak nyitható.

További különlegessége még az építménynek, 
hogy az Akácfa utca és a Klauzál téri bejárat 
között közel 15 cm szintkülönbség van, melyet 

a földszinti új vasbetonlemezzel lekövettünk, de 
a belső üvegtető már vízszintesen épült, így  
a hozzá kapcsolódó üvegfal minden eleme egye-
di magassági méretben készült el.

A mellékhajók feletti sheed-tetők, valamint  
a főhajó feletti sátortető nem tette lehetővé a kül-
téri gépészeti berendezések (hűtőkompresszo-
rok, légkezelők) elhelyezését, ezért ezeket az esz-
közöket az épület két oldalán található lég- 
udvarokban helyeztük el oly módon, hogy min-
den gépet különálló acélszerkezetű hangszige-
telt terelőfal vesz körül azért, hogy elkerülhető 
legyen a környék zajszennyezése.

A főhomlokzatokon az épület műemléki kör-
nyezete miatt megtartottuk az eredeti nyílászá-
rókat és felújítottuk azokat, de a légudvarba 
kerülő ablakokat újra cseréltük. Némi kutatás 
és faltisztítás után a téglafelületek mintázata is 
felszínre került, a tégla- és kőfelületeket tisztí-
tottuk, pótoltuk, felületkezeltük.

A vásárlók az épületet két irányból közelíthe-
tik meg, egyfelől a Klauzál térről, másfelől az 
Akácfa utcáról. A galériát két lépcsőn, egy üveg-
liften és két mozgólépcsőn keresztül lehet meg-
közelíteni. Ezekben a terekben Olaszországból 
hozatott Padana burkolatokat fektettünk le, tak-
tilis sávokkal párosítva. Az árusok a termékei-

Néhány adat a beépített anyagok tekintetében: 
2000 köbméternyi beton, 

250 tonna betonacél, 

99 tonna szerkezeti acél, 

3500 négyzetméter fémlemez, 

4500 négyzetméter kerámia burkolat, 

20 000 négyzetméter fal-mennyezet festés, 

2200 négyzetméter acélszerkezet-festés, 

3700 négyzetméter faburkolat festés 

Fővállalkozó: 
LAKI Épületszobrász Zrt. 

Építési idő: 
2014. augusztus – 2015. szeptember 

Projektvezető: 
Greskovics Balázs 

ket a pinceszintről három különböző teherlift-
tel és két különböző lépcsőházon keresztül 
juttathatják el a földszintre, illetve a galéria-
szintre. A SPAR üzlet részére külön lépcsőház 
és két különálló teherfelvonó készült. Mindeze-
ken fölül a galériaszinten és az üveglifttel meg-
közelíthető pincei részen alakítottunk ki közös-
ségi vizesblokkokat. (x)

Az új galériaszint

Vákuumos esővíz-elvezető és vésztúlfolyó rendszerrel ellátott új tetőszerkezetek. A fémlemezfedés 
PREFA Prefalz P.10 antracit lemezből készült




