
 
From: Mártonffy Gábor (főépítész) [mailto:foepitesz@alsoors.hu]  

Sent: Wednesday, October 6, 2021 4:45 PM 
To: 'Hebling Zsolt polgármester' 

Cc: 'jegyzo' 

Subject: RE: Fogas Bisztró - kiegészítve 

 
Tisztelt Képviselők! 

 

Szeptember 1-én a tanácsteremben és a helyszínen is egyeztettem Kun Szilárddal, a Fogas Bisztró és 

Oliva büfé téli üzemeltetésének megoldási lehetőségeiről. 

Ezzel kapcsolatban a következőkre jutottam. 

 

• Turisztikai vendéglátási szempontok: 

több helyről egybehangzóan azt tudtam meg, hogy a két eltérő profilú bisztró az Alsóörsi Strand 

legszínvonalasabb kínálatát nyújtó vendéglátó helyei, így a fejlődésük lehetőségének biztosítása 

közügy. 

 

• Településképi szempontok: 

– A Strand sétányon az egymás melletti hét épületben működő hét büfé az együtt épített épületek 

révén viszonylag egységes képet mutat, ennek megőrzése településképi szempontból fontos lenne. 

– A Strand sétány felé az épületek előtt kb. 2,4 m-es sávban elhelyezett asztalok és a hozzájuk tartozó 

napernyők – a mobil jellegük révén – szellősen kapcsolódnak az egyébként keskeny utcához, ennek a 

felületnek a tömörebbé tétele nem kívánatos, de nem is elfogadhatatlan. 

– A Strand területén belül, egy zártabb formában megjelenő, lábakon álló tető, jól illeszthető a többi 

épített elemhez. 

– A Strand sétányon megjelenő új épített elemeknek egységesnek kell lennie, az egy lépcsőben 

magvalósuló bővítésnél fontos, hogy egyszerre legalább két egységet érintően valósuljon meg. (Ez a 

tervezetben érvényesül.)  

 

• Építési szabályok: 

– A Strand 24.272 m2-es területének 5% építhető be. A jelenlegi beépítettség több mint 1.500 m2, tehát 

legalább 6,2%-os, így a Strand túlépített, HÉSZ módosítás nélkül nem lehet újabb épületet, vagy bővítést 

engedélyezni. 

– A kérelemben szereplő téliesítés mindenképpen bővítésnek számít, tehát építési engedély alapján 

végezhető tevékenység. 

 

• A látványtervről: 

– A kérelemben benyújtott látványterven szereplő arculat szerintem nem illeszkedik a Strand sétány 

épületeinek arculatához, túlzóan rusztikusnak tartom (ezen valószínű, hogy lehet módosítani). 

– A látványtervet építészeti-műszaki szempontból értékelve: fa oszlopos, fa gerendás elemekből 

könnyen lehet olyan szerkezetet építeni, ami környezetbe illő. A térburkolat félé emelt járófelület (fa 

podeszt) építését mindenképp ellenzem. A téliesítés fa oszlopainak külső síkja nem lehet kintebb, mint az 

utcavonalon álló épület Fogas Bisztró felé eső fa oszlopának külső síkja. Ez a 4. mellékleteben szereplő 

látványterven is kb. így látható. 

A jelenlegi elrendezés szerint a nyitott asztalnál étkezők mozgását nem akadályozza az utcai telekhatár, 

a téliesítés ebben kicsit korlátozó lesz. 

 

• Megoldási lehetőségek: 

(Az 1. tartom kedvezőbbnek.) 

 

1. A két bisztró az épületek vízpart felőli oldalán építhessen nyáron nyitott, de teljesíthető tetőt és ehhez 

a Strand sétány felől (a két épület között) nyithasson olyan bejáratot, amely kellően feltűnő, (pl: 

kivilágítható) így a főúton elhaladók számára is egyértelműen jelzi, hogy itt érdemes megállni mert 

„nyitva vannak”. 

 

2. A büfésor Strand sétány felőli oldalán végig megjelenik egy olyan szerkezet (pl. fa oszlopok és egy 

vízszintes fa gerenda) amelyre a téliesítéshez szükséges elemek rászerelhetők, illetve ráépíthetők. Ennek 

megtervezése legalább a hat egyforma épületet érintően egyszerre kellene megtörténjen. A 

megvalósítás lehet ütemezett, mondjuk kettesével megvalósítva nem bontaná meg zavarónak az 

összképet. (Ebben az esetben a tervezésben az Önkormányzat is részt kellene vállaljon.) 

 

3. A büfésor Strand sétány felőli oldalán megjelenik egy (vagy több) olyan sátorszerkezet, amely az őszi-

téli időszakban – október elejétől április végéig – védi a fogyasztótereket, nyár elején lebontják 

(leszerelik) és nyáron az arculat változatlanul olyan marad, mint a jelenlegi. 

 

Üdvözlettel, 

Mártonffy Gábor 

főépítész 

 

 


