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Alapadatok: 

helyrajzi szám: 14589 

megnevezés: bérház 

beépítési mód: zártsorú 

szintszám: P+F+3 

funkció: lakó 

állapota: felújítandó 

helyszínrajz: 

 
 

ortofotó: 
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Építészettörténeti adatok: 

építés éve: 1910 

építtető: Dr. Berényi Sándor és neje 

tervező: Berényi Ignácz 

kivitelező: Berényi Ignácz 

stílusa: késő szecessziós stílus 

történeti jelentősége: nincs adat 

átalakítások: nincs adat 

                                                                                                                                                 

Építészeti érték ismertetése: 

homlokzatképzés: vakolt, vörösmárvány és terméskő lábazat  

bejárat/portál: fa, üvegezett, kovácsoltvas ablakráccsal, népi motívumokkal 
díszített márvány-kő pilaszterek között, kiemelt helyen 

homlokzati szerelvények: kovácsoltvas erkélykorlátok, zászlótartók 

épületdíszek: zárópárkány alatti homlokzati vakolatdíszek, függőleges falsávok 

emléktábla: nincs 

nyílászárók: eredeti fa, fém 

lépcsőház: zárt 

lift: nincs 

kapu: nincs 

kerítés: nincs 

udvar kialakítása: két belső, betonozott udvar  

tető/tetőfelépítmények: nyeregtetős, kontyolt középső tetőrésszel, udvar felé félgerinces 
oldalszárnyakkal, lépcsőháznál T- alakú lapostető  

belső téralakítás: az előtérben különböző felületű vakolatkeretek, eredeti fa, 
osztott üvegezésű, kétszárnyú lépcsőházi ajtó, egyedi, 
kovácsoltvas lépcsőkorlát 

történeti berendezések: faragott, fa lakónév-szekrény 

zavaró elemek: utcai homlokzaton kültéri klíma egységek, elektromos vezetékek 
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Építészeti, történeti, művészeti érték összefoglalása: 

Az 1910-ben épült, zártsorú beépítésű, késő szecessziós stílusú, háromemeletes bérháznak 

épült, dr. Berényi Sándor úr és felesége számára. A tervező aláírása külön nem szerepel a 

tervlapokon, csak Berényi Ignácz építőmester aláírása, (az építettő testvérének neve), bizonyára 

a terveket is ő készítette. A statikai számításokat Böhn Henrik építész végezte.  

A telekre az első tervváltozatot Klimes József építész készítette 1899-ben Surányi József 

építtetőnek, aki a szomszédos két teleknek is tulajdonosa volt. A cseh származású budai 

építészről ez olvasható 1898. júniusában a Buda és vidéke napilapban: „Buda emelkedéséhez 

építkezéseink járulnak. Új épületeink közül azok, melyeket budai műépítészeink emelnek, 

nemcsak kiállják másokkal a versenyt, de sokszor legelői járnak ízlésben és szolidságban. Több 

háztulajdonos fordult lapunkhoz, hogy egy derék műépítészünknek Klimes Józsefnek nevükben 

köszönetét nyilvánítsunk jó ízléséért és tartós építkezéséért. Ezt mi készséggel megtesszük, mert 

mi méltatunk minden budai építészt és felsoroljuk jeles építkezéseiket. Klimes József most több 

nagyszabású épület tervén dolgozik.” Klimes József építész terve engedélyezésre be lett 

nyújtva, jogerőre emelkedett, azonban nem kezdődtek meg az építkezések. Az 1910-ben 

megépült bérház az engedélyezési tervtől apró részletekben (szélesebb utcai erkélyek) tér 

csupán el, a kézzel rajzolt, festett homlokzat szép, ma is látható részletei vannak.                                   

A középtengelyben lévő bejárati kapu, két népies motívumokkal díszített, pilaszter között van, 

az alsó lábazati mezőben minden ajtó külön márványkeretezéssel rendelkezik. A két, belső 

udvarra néző lakások tulajdonosai több helyen kicserélték az eredeti nyílászárókat, megjelentek 

külső redőnytokok, stílusában idegen előtetők. A zárt lépcsőház könnyed, húzott karú lebegő 

lépcsője, az egyedi kovácsoltvas lépcsőkorlát, a sok helyen megmaradt nyílászárók, mind a 

szecesszió stílusjegyeit tükrözik. 

A védelem tárgya: 

Az épület tömegformája, homlokzati megjelenése: eredeti nyílászárók elhelyezése, méretei, 

osztása, erkélyek helye, mérete, a kovácsoltvas erkélykorlátok, az egyedi bejárati kapu, a 

márványkeretezésű egyéb földszinti portálok. A zárt lépcsőház egyedi, kovácsoltvas 

lépcsőkorlátja, bejárati ajtók, faragott, fa lakónév-szekrény.  

 

 

 

Helyi értékvédelmi nyilvántartásba vétel esetén a nyilvántartási adatok: 

Nyilv.tart.szám: Cím: Hrsz.: Megnevezés: Értékvéd. 
dok. száma: 

Védelem 
típusa: 

Döntés 
száma: 

 Lukács utca 4. 14589 lakóház ÉVD.046 egyedi  



Budapest I I .  kerület  Értékvédelmi dokumentáció  ÉVD.046  
            Lukács utca 4.  

 

Készítette: Kapovits Réka              2021. október                                       Oldal: 4/10 

 

Fotódokumentáció: 

Helyszínrajz, földszinti alaprajz, homlokzati terv, 1899 (BFL) 

Engedélyezési tervrajzok, 1910 (BFL) 
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Homlokzati rajz, 1910 (BFL) Véghatározat, 1911 (BFL) 

Engedélyezési tervrajzok, 1910 (BFL) 
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Forrásjegyzék:  

Budapest Főváros Levéltára (BFL), HU BFL XV.17.d.329 – 14589  jelzet 

Buda és vidéke, 1898 (6), június 1. 

 

 

 


