Az ingatlanfejlesztés ismertetése
Adatok
• A létesítmény elnevezése és pontos címe
Insula Lutherana Épületegyüttes
Az építés helye:
• 9025 Győr, Petőfi tér 2.; HRSZ: 7499
• 9025 Győr, Rát M. tér 2.
• 9025 Győr, Kossuth utca 16.; HRSZ: 7876
• 9025 Győr, Petőfi tér-Rát M. tér- Péterfy sétány 4.; HRSZ: 7499
• 9025 Győr, Petőfi Sándor u. 5.
• A nevező adatai ( cégnév felelős személy, telefon, e-mail)
WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Paár Attila
+36 30 937 2706
paar.attila@whb.hu
• Beruházók adatai (cégnév felelős személy, telefon, e-mail)
Győri Evangélikus Egyházközség
Csorba János
+36 20 824 6247
jcsorba@lutheran.hu
• Tervező, adatai (Cégnév , felelős személy, telefon, e-mail cím, )
Comfort Tervező Kft.
Ráskai Péter
+36 96 318 366
comfort@comfortplan.hu
• Kivitelező adatai (Cégnév, cím, felelős személy, telefon, e-mail )
WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.
Kassainé Kirchner Gabriella
+36 30 994 0832
kirchner.gabriella@whb.hu
• Üzemeltetők adatai: (Cégnév , cím, felelős személy, telefon, e-mail )
Győri Evangélikus Egyházközség
9025 Győr, Petőfi tér 2.
Csorba János
+36 20 824 6247
jcsorba@lutheran.hu

Insula Lutherana Épületegyüttes
Az épületegyüttes részei
1. rész: Óvoda építés és kapcsolódó épület felújítás
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi tér 2.
HRSZ: 7499
Kezdés: 2015.09.23
Befejezés: 2016.03.14
Készre jelentés: 2016.04.29
2. rész: Rát M. tér kettes szám alatti épület felújítása
Teljesítés címe: 9025 Győr, Rát M. tér 2.
HRSZ: 7499
Kezdés: 2015.12.08
Befejezés: 2016.08.31.
3. rész: Öregtemplom épületének felújítása
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi tér 2.
HRSZ: 7499
Kezdés: 2016.01.27
Befejezés: 2016.12.15
Műemléki törzsszám: M2948
4. rész: Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lakóépület felújítása
Teljesítés címe: 9025 Győr, Kossuth utca 16.
HRSZ: 7876
Kezdés: 2016.03.23
Befejezés: 2016.10.31
Műemléki törzsszám: 2892
5. rész: 7499 helyrajzi szám alatti régi óvoda épületének bontása és iskolaépület felújítása
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi tér-Rát M. tér- Péterfy sétány 4.
HRSZ: 7499
Kezdés:
Iskola: 2016.07.02
Óvoda bontás: 2016.08.31
Befejezés:
Iskola:2017.08.28
Óvoda bontás: 2016.10.31
Műemléki törzsszám: 2892
6. rész: 7499 helyrajzi szám alatti tornaterem épületének felújítása
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi tér 2.
HRSZ: 7499
Kezdés: 2016.10.04
Befejezés: 2017.08.31
Műemléki törzsszám: 2892
7. rész: 7499 helyrajzi szám alatti konvent épületének felújítása
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi tér 2.
HRSZ: 7499
Kezdés: 2017.02.24
Befejezés: 2018.03.31
Műemléki törzsszám: 2949

8. rész: 7499 helyrajzi szám alatti Szeretetházi épületek felújításának I. üteme, az iskolai átjáró
folyosó építése, valamint az Iskola-Templom-Óvoda udvar átépítése, kertépítési feladatok
ellátása
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi tér 2.
HRSZ: 7499
Kezdés: 2017.07.03
Befejezés: 2017.10.27
9. rész: Insula Lutherana Épületegyüttes Szeretetház épület felújítása- II. ütem
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi Sándor u. 2.
10. rész: Szeretetház kertépítésének és kertjének felújítása, valamint a meglévő iskola gáz
rekonstrukciója
Teljesítés címe: 9025 Győr, Petőfi tér 2.
A létesítmény ismertetése és kivitelezett munkák
Győr újvárosi részén, a Rába partjához simulva helyezkedik el a helyi evangélikus közösség központja,
az Insula Lutherana.
Az úgynevezett Konventépület hatalmas klasszicista épületcsoportja Győr egyik legjelentősebb
műemléki együttese; a Rába partján egészen a Petőfi térig húzódik. Az itt működő evangélikus
gimnáziumban tanított Kis János, a 18. és 19. századi agilis irodalom szervezője, Berzsenyi egyik
felfedezője.
Túlzás és elfogultság nélkül is állíthatjuk, az épületegyüttes Európában is egyedülálló, miután zárt
építészeti egységben megtalálható benne minden olyan funkció, ami az evangélikus egyházközség
életéhez tartozik.
Létrejötte II. József 1781-es türelmi rendeletének következménye, amikor a protestáns templomok
építése ugyan engedélyt nyert, de azok tornyot, harangot és a közút felől nyíló bejáratot nem
kaphattak. Győrött erre egészen egyedi válasz született, a Bécsbe vezető út felől a Konventépület
takarásában emelték fel a templomot, melynek a Rába-partról való feltárulását azonban már semmi
sem akadályozhatta.
Az épületkomplexum magában foglalja a gyülekezet által fenntartott Szeretetházat és iskolát, a
lakásokként is szolgáló konventi épületegyüttest, valamint a legrégibb múltra visszatekintő templomot,
ami 1783-85 közt épült copfstílusban. A belsőkarzatos teremtemplom legfőbb dísze faragott késő
barokk szószékoltára, benne Orlay Petrich Soma festményével.
A különböző munkafázisok elvégzését zömében helybeli iparosmesterekre bízták, ez alól csupán
néhány kivételt találunk. A templomot az akkori szigorú előírásoknak megfelelően harang és torony
nélkül építették, s úgy helyezték el, hogy kapuja ne nyíljon utcafrontra, a többi épület ölelésébe
rejtették.
A templomban az első hálaadó istentiszteletre 1785, Szent András havának 27. napján került sor. Az
épület a napóleoni háborúk időszakában több ágyúgolyó találatot kapott, ugyanebben az időszakban,
1809-ben védelmi célokból fakadóan szóba került lebontása is. A szabadságharc utolsó évében, s
közvetlenül a leverést követő években, egészen 1851-ig hadikórházként is használták a templomot.
Az ezt követő másfél évszázadban az épületegyüttes állapota tovább romlott, kisebb állagmegőrzési
munkálatokat végeztek rajta, de az álom, a terv az Insula Lutherana teljes renoválására már régóta
megvolt, mígnem 2013. október 31-én, a Reformáció Napján aláírták Budapesten azt a megállapodást,
amelynek értelmében a győri Insula Lutherana kiemelt kormányzati projekt keretében 4,7 milliárd
forintot fordíthat a teljes felújításra.
A felújítási munkálatok a Reformáció 500. évfordulójának tiszteletére történtek meg.
Elsőként, 2016. áprilisában az óvoda épületét adtuk át, majd a Ráth Mátyás tér 2. szám alatti épület
felújítása következett 2015. decembere és 2016. augusztusa között. A következő etap az Öregtemplom
épületének felújítása volt, itt 2016. januárjában kezdtük meg a munkákat és még az év decemberében
átadásra is került. 2016. októberében elkészültek a Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lelkészlakások,

2017. augusztusában pedig befejeződött a régi iskola épületének felújítása és az új épület építése
osztálytermekkel és egy korszerű 21.századi tornateremmel. 2017 – 2018 között az Evangélikus
Szeretetház nem csak megújult, de komoly fejlesztésen is keresztül esett. A fejlesztés során
természetesen az Evangélikus Öregtemplom felújítása is megtörtént, ami azért is fontos volt, mert az
épület nagyon rossz állapotba került, a Rába alámosta, így a rekonstrukció nélkül a léte is veszélybe
került volna. Az épületegyüttes összes elemének felújítása egyszerre klasszikus műemlékvédelem és a
funkcionális bővülést kiszolgáló kortárs építészeti jelenlét, mely a régi és az új iskola épülete közötti
átjáró folyosóval teszi újra teljessé az épületegyüttes ívét.
A különleges feladatot az jelentette kollégáink számára, hogy egy létesítmény kivitelezésénél az összes
többi létesítmény működött. A kivitelezést úgy kellett megszervezni, hogy a folyamatos működést ne
akadályozzuk, illetve különös figyelmet kellett fordítani arra, hogy az óvodások, iskolások és a
szeretetház lakóinak közlekedését jól elhatároljuk az építési területtől, és így megakadályozzuk, hogy
baleset történjen. A hatóság felügyeletével a régi értékeket megtartva, de a mai kor műszaki
elvárásainak megfelelő kivitelezést kellett végezni. Az előzetes kiviteli tervek ellenére sokszor csak a
bontási munkák megkezdése/elvégzése után szembesültünk a valós helyzettel, és műszaki állapottal
(Óvoda, Öreg-templom, Rát M. tér 2, Kossuth u. 16., Konvent, Tornaterem). Sokszor ebben a
stádiumban kellett a kiviteli terveket módosítani úgy, hogy határidőre tudjuk teljesíteni.
Az új épületek a régiekkel összefonódva körülölelik az „evangélikus szigetet”. Mindez szimbolizálja az
új építések lezárultát, az Insula Lutherana teljessé válását.
Az épületegyüttes felújítása nem csak az evangélikus egyházat gyarapítja, hanem Győr és a környékbeli
települések egész közösségét is.
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HRSZ
Telek területe
Beépített terület

Zöld terület
Építési költség

Tornaterem
Konvent épület
Templomkert
Folyosó
Szeretház
Szertetház II.
7499
11913
334.69
336.27 651.35
1614.6
931.87
1140.55
134.85
1508.97
A zöld terület nem értelmezhető az épületegyüttes jellege miatt.A zárt sorúan csatlakozó épületek a templomkertet zárják közre , ahol az Öregtemplom is elhelyezkedik.A templomkert fennmaradó
része azonban nem zöldterület , hanem funkcionálisan hasznosított területek:közlekedő az Öregtemplomhoz, játszóudvar az óvodások és iskolások számára, valamint a kosárlabda palánkok is itt
helyezkednek el.
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- HRSZ:
- Övezeti jel:
- Övezeti besorolás:
- Telekméret:
- Megengedett beépítési paraméterek ("T"):

Győr, Petőfi tér - Rát M. tér - Péterfy S. u.
87
Insula7Lutherana
épülettömb
2/
7499
4
01029*
Kegy18-T
11.913 m2
"A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról"
szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet és "A településkép
védelméről és a Győri Tervtanácsról" szóló 39/2012 (XII.19.)
rendelet alapján létrehozott tervtanács, valamint a
7GYMJVÖ
87
műemléki
környezetben készült tervek elbírálására jogosult
2/
tervtanács
(Központi Tervtanács Műemléki testülete) pozitív
3
véleménye alapján
5.978,89 m2
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9021 Győr Arany J. u 28 - 32. IV. em.
Tel./Fax : 96/318-366 e-mail:comfort@comfortplan.hu
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KELT :
kiviteli terv

Ráskai Balázs
építész tervező
É-08-0468
SZERKESZTŐ :

Tóth Júlia
ÜGYVEZETŐ:

Lukács György, Ráskai Péter
A TERV A COMFORT TERVEZŐ KFT. SZELLEMI TULAJDONA,
MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA!

é-0

2016 június

Ráskai Péter
építész vezető tervező
É/1-08-0084

Győr, Petőfi tér - Rát M. tér - Péterfy S. u. (hrsz:7499)
Insula Lutherana épületegyüttes
TORNATERMI ÉPÜLET

HELYSZÍNRAJZ

RAJZSZÁM :

1/1504/05
FELELŐS TERVEZŐ:

Győri Evangélikus Egyházközség
9025 Győr, Petőfi tér 2.
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- Meglévő épületek bruttó alapterülete:
ebből...
- Iskolaépület:
- Öregtemplom:
- Konvent épület:
- Óvodai bővítmény:
- Rát M. tér 2. épület:
- Volt leányiskola:
- Szeretetház épületei:
pa
- Beépítettség jelenleg:
rk
- Tervezett új tornatermi épület bruttó alapterülete:oló
- Az épületek bruttó alapterülete a Volt81Leányiskola
04
bontása, ill. az új tornatermi épület megépülte
után:
- Tervezett beépítettség az átalakítások után:
- Tervezett földszinti padlóvonal a bejáratnál
- Épület körüli rendezett terep:
- Párkánymagasság:
- Tervezett építménymagasság:

MUNKASZÁM :

TCS

14

LÉPTÉK :
RAJZTERÜLET :
Jelmagyarázat:
1:500
±0,00
relatív magassági adat
(helyi rendszerben)

Főbb adatok
Projekt megnevezése /name of
the project
telek területe / territory of the
plot
beépített terület /constructed
area

Insula Lutherana Épületegyüttes
11 913m2 (9025 Győr, Petőfi tér 2. és a 9025 Győr,
Rát M. tér 2. szám alatt található épületek), 751m2
(9025 Győr, Kossuth utca 16. szám alatti épület)
6321,53
A zöld terület nem értelmezhető az épületegyüttes
jellege miatt.A zárt sorúan csatlakozó épületek a
templomkertet zárják közre , ahol az Öregtemplom is
elhelyezkedik.A templomkert fennmaradó része
azonban nem zöldterület , hanem funkcionálisan
hasznosított területek:közlekedő az Öregtemplomhoz,
játszóudvar az óvodások és iskolások számára,
valamint a kosárlabda palánkok is itt helyezkednek el.

zöld terület / green area
bruttó szintterületi mutatóba
beszámítandó alapterület /Total
-----surface
értékesíthető, bérelhető nettó
----terület / part for rent or sale
építési költség, melyből /Total
3 599 716 085
construction cost

m2
m2

m2

m2
m2
millió HUF

saját erő/ own resource

-----

%

hitel /loan

-----

%

értékesítésből /from sales

-----

%

eladás, bérbeadás állása /sold or rented
kivitelezés befejezésekor/ at
----the end of the construction

%

1 évvel később/1 year later

%

-----

