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VÁROSTÖRTÉNET 

Pestszentlőrinc – Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, 

az itt lévő birtokok és település legkorábbi ránk maradt írásos említése XIV. 

századi oklevelekben található.  

A terület a török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett. A mai település 

története a XVIII. században kezdődik, amikor Szent Lőrinc és Péteri puszta I. 

Grassalkovich Antal tulajdonába került, így része lett a Gödöllő központú több 

ezer holdas birtoknak. Szentlőrinc pusztán majorsági központot alakítottak ki. 

Az épületegyüttesből ma már csak az 1761 körül épített Szent Lőrinc 

(Grassalkovich) kápolna látható. 

1799-től Mayerffy Xavér Ferenc, Pest és Buda megbecsült polgára, Széchenyi 

István gróf barátja bérelte és virágoztatta fel a területet. Mintagazdasággá 

fejlesztette a majort, a nevét viselő Ferihegyen, a mai repülőtér helyén 

szőlőfajta-gyűjteményt létesített. 1814-ben, a Napóleon legyőzése után 

Bécsben ülésező nagyhatalmi konferencia vendégei látogatást tettek Pest-

Budán. Ez alkalomból katonai parádét rendeztek Szentlőrinc pusztán. A 

porosz, orosz, és a Habsburg uralkodó a mai Gilice téren emelt kilátóról 

(Gloriette) szemlélte az eseményeket.  

Maga a kilátó a második világháború során elpusztult ugyan, de nevét ma is 

őrzi a szomszédságában kialakított településrész.  

1 A KERÜLET BEMUTATÁSA
a kerület átfogó történeti áttekintése és képe 

II. Katonai felmérés, 1861.
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A XIX. század második felében a főváros közelsége és a négy vasútvonal 

alapozta meg az intenzív fejlődést. A puszták ekkor már több birtokos kezén 

voltak, megindultak a házhely-parcellázások. A mai település központjában, a 

Gyöngyvirág utca mentén az 1870-es években elegáns nyaralótelep alakult. A 

telkeket a politikai és tudományos élet vezető személyiségei vásárolták meg 

pihenő, nyaraló helyként. Gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök elérte, hogy 

1875-ben a Cegléd-Szolnok vasútvonalon "Puszta Szent Lőrinc Nyaraló" 

vasútállomást létesítsenek, mely által könnyen megközelíthetővé vált az új 

település. Villatulajdonos volt még többek között báró Eötvös Loránd politikus-

fizikus, aki villájának kertjében kezdte meg híres szabadtéri torziós inga 

kísérleteit; Puskás Tivadar, a telefonhírmondó és a telefonközpont feltalálója; 

az örökléstan kutató-biológusa, Margó Tivadar; a híres színésznő, Fedák Sári. 

Adottságai miatt számos ipari létesítmény jelent meg a területen. Az 1870-es 

évektől téglagyárak, kavicsbánya, majd több textilüzem; hordó-, kocsilámpa- 

készítéssel, fémfeldolgozással, vasúti kocsik (majd a két háború között 

gépjármű-, a II. világháború alatt repülőgép-karosszériák) összeszerelésével 

foglalkozó gyár, üzem létesült (Lipták-gyár, Kistext, Filtex, az európai hírű 

Orenstein és Koppel magyarországi leányvállalata stb.). 

Cséry Lajos, akinek Szent Lőrinc pusztán, a mai Pestszentimre 

szomszédságában 2600 holdas birtoka volt, még az 1800-as évek végén 

szerződést kötött a fővárossal a hulladék elszállítására. A Nagykőrösi út 

mentén kialakított egy szemétfeldolgozó telepet, ahol válogatták, osztályozták 

a hulladékot, szabadalmaztatott egy komposztálási eljárást, melynek 

segítségével az elporladt, elhumuszosodott szemétből adalékanyagok  

hozzáadásával szerves trágyát állítottak elő. Amikor csődbe ment, a terület a 

főváros kezelésébe került. A feldolgozó telepet megszüntették, és a terület 

Pestszentimrével szomszédos részére hordták évtizedeken keresztül a 

főváros szemetét. Ez a több millió köbméter anyag mintegy másfél kilométer 

hosszúságban, 100-800 méter szélességben, 20-25 méter magasságban 

hegyként halmozódott fel, melynek rekultivációja napjaink feladata maradt. 

III. Katonai felmérés, 1882.
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Szentlőrinc a XX. század első éveiben is intenzíven növekedett. Az Üllői úton 

közlekedő személy és teherszállításra is alkalmas keskenyvágányú vasutat 

1900-ban villamosították. Szemere Miklós országgyűlési képviselő, 

istállótulajdonos 1902-ben vásárolta meg az egykori Szent Lőrinc pusztai 

birtok egy részét és a majorsági központot Cséry Lajostól. Krúdy hőse, a sport 

lelkes támogatója birtokán „lövőházat” és céllövőpályát létesített. A „lövőház” 

igényesen felújítva ma cukrászdaként működik. Iskola, óvodák, kápolna épült, 

temetőt létesítettek. 1910-ben Pestszentlőrinc önálló nagyközséggé alakult, 

lakosainak száma ekkor 7824 fő volt. A szomszédos Péteri pusztán is házhely-

parcellázásba kezdtek a századfordulón, ide elsősorban szegényebb családok 

költöztek. A Soroksárhoz tartozó település 1904-től viselte a Soroksárpéteri 

nevet. 

Az I. világháború idején a Pestszentlőrinci gyárak, üzemek haditermelésre 

álltak át. A Lipták gyárban úttörő fejlesztési munka folyt; adatok, fotók erősítik 

az itt folyó harckocsi, illetve helikopter kísérletek tényét. A mai Havanna 

lakótelep helyén az I. világháború befejeződése után a Magyar Lőszergyár Rt. 

üresen álló épületeit a Népjóléti Minisztérium az elcsatolt területekről 

menekülők számára lakásokká alakíttatta át, illetve új lakóházakat is emelt. Ez 

a zárt, kertes bérlakásos terület volt az Állami lakótelep, mely jelentősen 

növelte Lőrinc lakosságát. A két település intenzív fejlődése tovább 

folytatódott a két világháború között. Pestszentlőrincen 1927-ben négy elemi 

és egy polgári iskolaépület készült el. Új lakónegyedek, kertváros, katolikus, 

evangélikus, református és unitárius templomok épültek.  

Magyarország katonai felmérése, 1941. 
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Az 1936-ban megyei várossá váló településnek az 1940-es években már 35000 

lakosa volt. Gimnáziumot létesítettek, megkezdődött a városközpont 

kialakítása, a repülőtér építése. 1930 januárjában Soroksárpéteri önálló 

nagyközséggé vált, 1931-ben pedig felvette a Pestszentimre nevet. Több 

középület, új mozi létesült, felépült a katolikus és a református templom. A 

második világháború miatt a fejlődés megrekedt. Pestszentlőrinc lakóinak egy 

részét, Pestszentimre teljes lakosságát kitelepítették 1944 végén. A 

legnagyobb pusztítást a légitámadások, illetve az átvonuló front harcai 

okozták. Pestszentimre mindkét templomépületét felrobbantották. Az 

újjáépítést követően Pestszentlőrincet és Pestszentimrét a főváros XVIII. 

kerületeként Budapesthez csatolták 1950-ben. A főváros részeként látványos 

fejlődés vette kezdetét. A helyreállított ferihegyi repülőtér 1950-től szolgálja a 

polgári repülést. Megkezdődött a park- és védőerdő telepítés. A Hengermű, a 

Kőolajipari Gépgyár mellett beindult a termelés a Lőrinci Fonóban, mely az 

1960-as években a magyar Pamutfonóipari Vállalat országos központja lett. Az 

ipari létesítmények, közintézmények mellett lakótelepek épültek. A Lakatos és 

a Szentlőrinc – korábbi nevén KISZ – lakótelep felépítése a 60-as évek 

lakásínségét enyhítette. A 70-es években épült fel a bezárt téglagyár területén 

a sportcsarnok, a 80-as években az új, többemeletes szakorvosi 

rendelőintézet, és a könyvtár. Az Állami telep helyén a 10 emeletes 

lakóházakból kialakított Havanna telep épült meg, melyen a – kor szokásaitól 

eltérően – a lakóépületekkel egyidőben készült el a kiszolgáló 

intézményhálózat egy része is (bölcsődék, óvodák, iskolák, élelmiszerboltok). 

Az Üllői úton 1983-84-ben felépült a posta és az új Városháza épülete. Az 

1990-es évek elején a két, egykor magyar, 1956-tól szovjet laktanyából 

kivonultak a csapatok. Az elmúlt két évtizedben a korábban meghatározó 

gyárak többsége megszűnt, a foghíjakon, a település szélén társasházak és 

lakóparkok épültek. A kerületi önkormányzat az utóbbi évtizedekben is fontos 

feladatának tekinti a pestszentlőrinci és pestszentimrei településközpont 

fejlesztését. A 2000-es évek első évtizedében Pestszentlőrincen a 

városközpontban új vásárcsarnok és több modern, emeletes lakóháztömb 

épült, Pestszentimrén átadták az új szakorvosi rendelőintézetet és a 

Borostyán Gondozási Központot, megújult a játszótér. A 21. században 

pályázati támogatásokkal egyre több lakótelepi ház és középület (iskolák, 

óvodák) újul meg, válik korszerűbbé.  A városközpontok fejlesztése 2010 után 

tovább folytatódik. 2019-re két ütemben megújult Pestszentlőrinc központi 

parkja, a Kossuth tér is. Az első ütem lezárása után a fejlesztést 2017-ben 

Budapest Építészeti Nívódíjával ismerték el. Indoklása (részletek): „ A 

történelmi háttér és a kortárs építészet összhangja jellemzi a meglévő és az 

újonnan tervezett elemek viszonyát.” (…) „A park felújítása és egy új 

pavilonépület létesítése együttesen mintaértékű megoldást ad a jelenkori 

városi zöld közterek rekonstrukciójára.” Nemcsak a növényzet, a közvilágítás 

alakult át, a tér új közösségi funkciókra is alkalmassá vált elegáns 

utcabútoraival, pavilonjával. Pestszentimrén nemrégiben adták át a kibővített 

és megújított Közösségi Házat.   

(Forrás: Heilauf Zsuzsa – Tomory Lajos Múzeum) 
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 

A két Budapesthez csatolt, egykor önálló település mai arculata jellemzően a 

XIX. század második felétől alakult ki, és azt elsősorban a világvárossá fejlődő

Budapest közelsége determinálta. A főváros rohamos gazdasági fejlődése 

szükségessé tette újabb ipari területek létesítését, és az üzemekben dolgozó 

munkások letelepítését. Budapest területe és lakossága gyors növekedésnek 

indult. Mindez magával hozta a Budapest környéki nagybirtokok területének 

fokozatos felparcellázását. Így alakultak ki egymás után Pestszentlőrinc és 

Pestszentimre „telepei”, amelyek végül (1950-ben) Budapest részévé váltak. 

Napjainkra ezek a „telepek” már összeolvadtak, eredeti határaik elmosódtak. 

Ma a kerület területének nagy része gyakorlatilag egyetlen, összefüggő 

kertvárosnak tekinthető, melynek továbbépítése – kisebb léptékben ugyan –, 

de még most is folytatódik. A kerület általános településképét tehát 

elsősorban a nagykiterjedésű, 100-150 év alatt kiépült kertvárosi jelleg 

határozza meg. 

A lakóterületekkel párhuzamosan megjelentek a gazdasági tevékenység 

területei, az iparterületek is, amelyek a kerület több részén szintén jelentős, 

összefüggő foltokat alkotnak. Ezek az üzemi területek a termelési tevékenység 

átalakulásával – különösen a rendszerváltás óta – jelentős átalakuláson 

estek/esnek át, mégis továbbra is meghatározó elemei a kerület 

területfelhasználásának és településkarakterének. Az üzemi területekre ma 

már nem csak, mint szükséges „rosszra” kell tekinteni, ahol lepusztult 

környezetben folyik a munka – és sok esetben a környezetszennyezés –, 

hanem olyan munkahelyekre kell gondolni, ahol kulturált körülmények között, 

építészetileg is színvonalas környezetben lehet dolgozni. Ennek kialakulása 

persze még jelentős időt vesz igénybe, de hosszabb távon mindenképpen 

számolni kell az ipari területek ilyen irányú átalakulásával. Éppen ezért is 

fontos a régi üzemekben még fellelhető építészeti értékek feltárása és 

megtartása. 

A „klasszikus” „telepek”, és az iparterületek mellé a 70-es évektől harmadik 

jellemző településkarakterként megjelentek a lakótelepek, amelyek a kerület 

több pontján alkotnak összefüggő foltokat. Bár a lakótelepek megépítését 

legtöbben súlyos hibának tekintik, a maguk korában, és az adott körülmények 

között szükségesek voltak a súlyos lakáshiány felszámolására.  
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A lakótelepeket ma már képesek vagyunk differenciáltabban megítélni, és 

helyenként még akár érdemeiket is elismerni. Így van ez Pestszentlőrinc-

Pestszentimre esetében is, ahol az egyes lakótelepek kompozíciója, 

szerkesztése igencsak eltér egymástól, következésképpen „élhetőségük” is 

eltérő. 

 A „telepszerű beépítés” korszerűsített, továbbélő példái a lakóparkok, amelyek 

egyesíteni igyekeznek a közös használatú, nagyobb méretű – és így jobban 

kihasználható – kertek előnyeit a saját kertek előnyeivel. A lakóparkok 

megjelenése egy újabb – és minden valószínűség szerint egyre inkább 

elterjedő – karaktert jelent a kerület arculatában. 

Kedvezőtlen örökség, hogy sem Pestszentlőrincen, sem Pestszentimrén nem 

alakult ki valódi településközpont, melynek oka valószínűleg a fővárostól való 

függés volt, még az önálló települési státusz idejében is. Erre utal az Üllői út 

kerületen belüli szerepe is, amely mintegy lineáris központként működik, a 

kereskedelmi-szolgáltató létesítmények mellett felfűzve a kerület több fontos 

intézményét is. Ez az adottság jelenleg inkább teherként jelentkezik, de pozitív 

értékre váltása nem lehetetlen, részben a közterület átértékelésével, részben 

egységes építészeti arculat megteremtésével a főút mellett.  

A kerület különleges, önálló településkaraktert hordozó területe a Ferihegyi 

repülőtér. Az újabb terminálok színvonalas kortárs építészete felzárkózik 

Európa nagy repülőtereihez, de egyedi különlegesség az 1. terminál 

műemlékileg is védett épülete. 
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2 
ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, 
táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE MŰEMLÉKEI  

Pestszentimre-Pestszentlőrinc területén jelenleg 2 épület (és azok 

műemléki környezete) áll műemléki védelem alatt. 

RÓMAI KATOLIKUS KÁPOLNA (VOLT GRASSALKOVICH KÁPLNA) ÉS 

MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE 

A kerület legrégebbi épülete a most magában álló, régen 

kastélyépülettel, majorsági épületekkel körülvett Szent Lőrinc-kápolna. 

A barokk stílusú kápolnát az 1760-as évek elején (egyes források szerint 

1761, mások szerint 1762-ben) építtette Grassalkovich Antal. (A helyiek 

közül sokan Grassalkovich-kápolnaként ismerik.) Az épületet 1799 körül 

a Mayerffy család újította fel immár klasszicista stílusban, emléküket a 

kápolna harangjának felirata őrzi. 

Bejárati főhomlokzatát timpanon, félköríves záródású ablak és 

fazsindellyel fedett torony teszi hangsúlyossá. Előteréből csigalépcső 

vezet a kórusra, szentélye trapéz alakú. Belső tere négyzet alaprajzú, 

csehboltozatú. A jelenlegi freskó Rády Ferenc alkotása, 1973-ból. A 

freskón látható címer és a belső térben álló kőfaragvány a Szemere 

családnak, a majorság 20. századi birtokosainak állít emléket.  
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FERIHEGYI REPÜLŐTÉR 1. TERMINÁL FELVÉTELI ÉPÜLETE ÉS MŰEMLÉKI 

KÖRNYEZETE  

Alig egy évvel Budaörs megnyitása után a felmerülő gondok miatt a Főváros 

vezetése újra helyet keresett egy új nemzetközi repülőtér számára. Felmerült 

a Csepel-sziget északi csúcsa is, de végül 1939-re eldőlt, hogy Pestszentlőrinc 

határában, a Ferihegyen épül meg az új reptér, amely igaz, hogy távol esik a 

várostól, de a légköri viszonyok kedvezőek. (A „Ferihegy” elnevezés a területen 

a 19. században szőlőbirtokkal rendelkező Mayerffy Ferencre utal.) 1939 

márciusában kiírták a tervpályázatot, amelyet Ifj. Dávid Károly nyert meg 

(később a Népstadion tervezője). A minden ízében modern terv érdekessége, 

hogy a szimmetrikusan komponált épület felülnézetben egy repülőgépet 

formál. Jellegzetes elemek a kifutópályára néző kilátóterasz és a két 

irányítótorony.  

Az előzetes tervek szerint a repülőteret vegyes (katonai, polgári és sport) 

használatra szánták. Csakhamar megkezdődtek a munkák, luxusszállodát, és 

új gyorsforgalmi utat is terveztek. A főépületben minden olyan szolgáltatás 

helyet kapott, amelynek köze volt a légi forgalomhoz, így vámhivatal, posta, 

jegyiroda, információs szolgálat, sőt szabóság és fodrászat is. 1944 végéig a 

világháború ellenére elkészült a nagy hangár, és a szerelőműhely is, de a 

háborús események számos kárt okoztak a reptéren, többek között összedőlt 

a hangár és a még csak szerkezetkész főépület egyik szárnya. (Az amerikai 

hadsereg katonai objektumnak tekintette a repülőteret és azért bombázta, 

mert a Lőrincen összeszerelt junkers-ek felszálló helye volt.) A világháború 

után ezért a forgalmat ismét Budaörsre terelték, ott rendezte be a 

MASZOVLET (Magyar-Szovjet Légiforgalmi Részvénytársaság) 

bázisrepülőterét, és oda érkeztek a külföldi gépek is. 

A Ferihegyi repülőtér üzembe helyezését azonban nem lehetett sokáig 

halogatni, ezért az első hároméves tervben megkezdődött az újjáépítés. Az 

1950. május 7-i megnyitóra elkészült az 1500 majd 2500 méteres betonpálya, 

a hangár, és a forgalmi épület egy része. 1960-ra Ferihegy Közép-Európa 

legmodernebb repülőtere lett, mikor is elkészült a tranzitváró, a bevezető 

fénysor, a radarberendezés, és meghosszabbították a kifutópályát. A fejlesztés 

következő állomásaként 1983-ig elkészült az új kifutópálya, az irányítótorony, 

a Malév-gépek karbantartására szolgáló műszaki bázis.  

A 80-as évekre Ferihegy 1 már nem bírta a terhelést, nem lehetett halogatni a 

továbbfejlesztést. 1985-ben átadták a forgalomnak a 2-es terminált, majd a 

forgalom növekedése indokolttá tette a 2B terminál megépítését. Miután 
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felavatták a Ferihegy 2B terminált, Ferihegy 1-en már csak teher- és kisgépes 

forgalom, valamint kormányzati különgépek fogadása folyt. Ekkor már 

Ferihegy 1 nagy része főleg irodaházként funkcionált, a csökkenő forgalom 

miatt. 2000-ben az épületet műemlékké nyilvánították, majd 2004 

októberében megkezdődött a több hónapos műemléki felújítás. Ennek során 

elsődleges szempont volt az épület eredeti, Bauhaus-stílusú architektúrájának 

megőrzése, a finom részletek kiemelése. (A felújítás építész tervezői dr. Jaklits 

Ervin, Obermayer István és Szécsi Zsolt, a belsőépítész Takács László volt.) 

2006-ban a műemléki felújítás elnyerte Európa legrangosabb örökségvédelmi 

díját, az Europa Nostra-díjat. A díjat a terminál műemléki tereinek, a központi 

csarnok, a galéria és a bútorok helyreállításáért együttesen kapta a tervező, a 

kivitelező, az építő és a beruházó. 2007-ben a felújítás az Építőipari Nívódíjat is 

elnyerte. 2003-tól még a „fapados” légitársaságok használták a terminált, majd 

2012 május 30-án bezárták. 2012. október 1-től Terminal 1 Airport Event 

Center néven rendezvényközpontként funkcionál, közel 2000 m2-en, három 

földszinti csarnokkal, hatalmas galériával és a kifutópályára néző 

tetőterasszal.  
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PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE FŐVÁROSI VÉDETT 

ÉPÜLETEI  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén jelenleg 21 objektum (épületek, 

szobor) áll fővárosi helyi védelem alatt. 

EGYKORI „TÜNDÉR-KERT” VENDÉGLŐ | Gyöngyvirág utca 7-9. 

A Bogyay József földbirtokos tulajdonában lévő kerthelyiséges mulató 1911. 

június 4-én nyílt meg, Tündérkert néven. Az ünnepi avatón száz 

vacsoravendég jelent meg, akiknek estéjét tűzijáték, tombola, rakétaeregetés 

tette színesebbé. A villa és a hozzátartozó park később Klein vendéglős 

tulajdonába került, aki három szoba összevonásával nagytermet alakított ki, 

ahol bálokat, színielőadásokat, népgyűléseket tartottak, télen étteremként 

működött.  Az ingatlan a két háború között Pestszentlőrinc tulajdonába került. 

1936-ban itt nyitották meg a város gimnáziumát, de mivel erre a célra túl 

szűknek bizonyult, az épületben a háború végéig napközi otthonos óvoda 

működött. 1945 után a Szociáldemokrata Párt székháza lett, az ifjúsági 

mozgalom klubhelyiségeként használták. 1948-tól 1977-ig a Szabó Ervin 

Könyvtár fiókkönyvtáraként működött. Ezt követően, 1983-ban a kerületi 

zeneiskola költözött az épületbe, amely 1989-ben, fennállásának 20. 

évfordulója alkalmából felvette Dohnányi Ernő világhírű zeneszerző, 

karmester, zongoraművész nevét. 

► A vendéglő régen és ma: az épület mai állapotában is szép, de a két képet összehasonlítva jól 

látható, hogy a középrizalit koronázópárkánya feletti mellvéd kiemelést a címerrel, a huszártornyot 

és a kéményeket eltávolították, az eredeti nyílászárók árnyékolásához fa spaletták készültek. 

Homlokzatfelújítása során visszanyerte eredeti vakolat architektúráját. 
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KUSZENDA-VILLA | Gyöngyvirág utca 28/B. 

Az épület először „Pordán-villaként” került képeslapra. A két háború között lett 

Kuszenda Lajos tulajdona, aki jelentős személyiség volt Pestszentlőrinc 

életében. Először segédjegyző, majd jegyző, végül főjegyző, a pestszentlőrinci 

képviselőtestület tagja. Az épületet az új tulajdonos kibővítette a Gyöngyvirág 

utcai szárnnyal, a szép, nagy kertben teniszpályát is kialakított. A villát a 

második világháború után államosították, gyermekotthont hoztak létre benne. 

Egy új, emeletes szárnyrészt is emeltek mellé.  

VÍZTORONY | Gyömrői út 85-91. 

A víztorony a nagy múltú magyar vasbeton építészet egyik korai épülete, 

ipartörténeti emlék. Pestszentlőrinc jeles iparosa Pécsi József, eredeti nevén 

Postpischl építette a volt Mauthner szövőgyár számára, 1922-ben. A befelé 

dőlő hat vasbeton pilléren álló, hatszögű hasáb alakú tározórészt hatlapú 

gúla alakú tető fedi. A pilléreket övkoszorú fogja össze, a lábak között kútház 

van kialakítva. 
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BUNKER | Gyömrői út 85-91. 

A Gyömrői úti Bunker épülete a II. világháború befejezését követően, 1949-ben 

épült fel, hogy a közeli textilgyár munkásainak egy lehetséges újabb háború 

esetén védelmet nyújtson. Jelenleg a „Bunkergame” névre hallgató 

szabadulójáték működik az épületben. A játékot a hidegháborús korszakból 

származó bútorok, tárgyak, valamint a bunker eredeti berendezései teszik 

hangulatosabbá. Az atomháborút felidéző autentikus plakátkiállítást is 

megtekinthetik az érdeklődők. 1966-ban itt tartották az ország egyik 

legnagyobb polgárvédelmi gyakorlatát, a „Hóvirág hadműveletet”. A 

négyszintes, mintegy 2,7 méter vastag vasbeton falakkal megépült beton 

kocka, mint gáz, szilánk- és atombiztos óvóhely 1200 személy befogadására 

volt alkalmas. 

EGYKORI NORTHROP ÉPÜLETCSOPORT | Gyömrői út 85-91. 

Az iparterület egyik legjobban kiemelkedő, legkarakteresebb épülete az egykori 

Northrop textil- és szövőgyár szivattyúháza. Építési ideje pontosan nem 

ismert, 1896 és 1902 közé datálható. A lapostetős, de míves pártázattal és 

sarokarmírozással kiemelkedő téglahasáb a hozzá kapcsolódó gépházzal 

egykor romantikus várkastélyra emlékeztetett. Mára  téglaszerkezetig 

lecsupaszított téglahasáb, pártázat és vakolatarchitektúra nélkül. A vasút 

irányába, földszintes, nagy belmagasságú, magastetős gépház funkciójú épület 

csatlakozott, historizáló téglaarchitektúrával. Erre feltehetően a ’30-as évek 

végén lapostetős emeletet húztak irodák számára. Az egykori gépház egy 

része pedig átalakult műhelyraktárrá. A Fonó 2002-2004-ben végleg lezárta a 

termelő tevékenységet. 
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PIRT REPÜLŐGÉPSZERELŐ HANGÁROK | Gyömrői út 85-87. 

Az épület eredtileg a II.Világháborúban repülőgépszerelő hangárnak épült. 

1944-ben a Pestszentlőrinci Ipartelepek részeként német, Junkers típusú 

repülőgépeket gyártottak itt, ezért a háború után a gyárcsarnok üresen 

maradt. 1945-ben szovjet megállapodás született nyerspamut behozataláról. 

1947-ben alapították az állami Fonodát, Magyar Fonóipari Rt. néven. 1948-

ban a hangárokat közbenső födém beépítésével két szintessé alakították. 

Csak az 1948-ban, az Angliából beszerzett gépekkel indulhatott meg a Lőrinci 

Fonó termelése. A lőrinci lett a központi gyáregység. 1986-tól viselte a vállalat 

a MASTERFIL nevet. 1948-ban már 18 ezer orsót állítottak üzembe (fésülő, 

kártoló gépek). 1963-ban Pamutfonóipari Vállalat néven összevonták négy 

másik pamutipari gyárral (Újpest, Vác, Kaposvár, Miskolc). 1950-re több 

névváltoztatás eredményeként LŐRINCI FONÓ néven fut tovább.  
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ORENSTEIN ÉS KOPPEL ÁLTAL ALAPÍTOTT KESKENYVÁGÁNYÚ VASUTAK GYÁRA | 

Gyömrői út 83. 

A mai Sárkány center területén álló legrégebbi épületcsoport, melyet 1896-ban 

az Orenstein és Koppel gyár emelt, 400 fővel. Kezdetben keskenyvágányú 

kisvasútat, csilléket, jelzőberendezéseket gyártottak, majd szovjet 

hadizsákmány lett és 1947-ben megszűnt. Épületeiben megalakul a 

„MASZOVOL” (Magyar-Szovjet Olajipari Vállalat) szovjet-magyar vállalkozás, 

mely 1948-ban olajipari berendezések gyártásába kezdett. 1954-től új név 

alatt üzemelt BKG (Budapesti Kőolajipari Gépgyár), mely a feldolgozó iparág 

igényeit elégítette ki. 1957-ig fejlesztések is történtek, olajipari finomító 

berendezéseket, lepárló tornyokat, óriástornyokat készítettek és szereltek. 

Jelenleg kereskedelmi funkcióknak adnak helyet. 

A téglaarchitektúrájú csarnokok a századfordulós ipari építészetet idézik. Az 

épületcsoport 3 Shed-tetős és egy háromszögletű oromfalas épületből áll. A 

Shed-tetős tömegekhez földszintes, nagy belmagasságú, felülvilágítós, 

valamikor kísérleti műhelynek épült épületrészek is csatlakoznak. A míves, 

téglapillérekkel tagolt téglaszerkezetű tartószerkezeteket, acélszerkezetű tető 

fedi. 

AZ EGYKORI BUDAPESTI ÁLLAMÉPÍTÉSZETI HIVATAL GÉPTELEPE | Gyömrői út 93, 95. 

A vasút és a Gyömrői út közti terület századfordulós beépítésének egyik 

jellegzetes, nagyobb átalakításoktól megmenekült eleme. Építésének pontos 

éve nem ismert. 1915-ben a Neuschloss parkettgyár üzemelt benne, 1947-48 

közt pedig a Budapesti Államépítészeti Hivatal géptelepe volt. A hosszú 

csarnoképületet később tulajdonjogilag kettéválasztották. A Gyömrői úti 

szárnyban jelenleg gumiszervíz, a vasút felöli vége pedig a Magyar közút 

Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság telepének része. 
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EGYKORI MAGYAR BÉLÉSSZÖVETGYÁR | József utca 8-14/B 

A volt Magyar Bélésszövetgyár Rt.-t 1924-ben alapították, a gyárépületet 

1924-25-ben építették. Ugyanekkor épült a József utcában a kétemeletes 

lakóház és a kazánház Quittner Ervin okl. műépítész tervei szerint. Quittner a 

séd-tetős épületnél az oszlopok nagy részét rácsos tartóval helyettesítette. 

1935-ben átalakították a lakóépületet és manzárddal látták el. 1936-ban a 

gyár felvásárolta a szomszédos Hercz és Mautner gyártelepet is (Lenkei u. 9-

11.). A gyár neve 1937-től Általános Fonó- és Textilipari Rt.-re változott. 1950-

ben a Kispesti Textilgyárhoz csatolták. Ezt követően ide költöztették a Kistext 

hulladékfonó-üzemét. 1959-től a lakóépületben alul irodákat, az emeleteken 

óvodát rendeztek be. 1986-tól a gyárépület a Színházak Központi 

Műtermeinek díszletgyártó telephelye lett. 2006-ban a Sín Kulturális Központ 

(összművészeti próba- és alkotóhely) költözött ide. A nyers téglaburkolatos 

séd-tetős épület az ipari építészet szépen megformált, jó szerkezeti állapotú 

példája. 

EGYKORI CONTINENTÁL SZALAGSZÖVŐGYÁR | József utca 2-6., Üllői út 288. 

Continental Szalagszövőgyár (régi cím: Üllői út 8-10.) 

A Continental Szalagszövőgyárat 1921-ben alapították a József utcai 

gyárépületeket is ekkor építették. Az üzemcsarnokban csipkegéptermet és 

szalaggéptermet alakítottak ki. 1922-től 15 géppel szalagszövést, 1924-től 70 

géppel csipkegyártást végeztek, 1933-tól klöpli függönyt készítettek. 1948-ban 

államosították, majd 1950-től Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár néven 

működött. 1957-től sálat, 1975-től jersey-anyagot, 1982-től (jacquard-géppel) 

függönyt gyártottak. A ’80-as években az Üllői úti épületben mintaboltot is 

üzemeltettek. A gyár 1990-ig a keleti piacra dolgozott, a rendszerváltás után 
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eladósodott, majd a felszámolás alá vont vállalat telepét 1995-ben 

értékesítették, a termelés végleg megszűnt. A gyártelep épületeinek többsége 

ma már rossz állapotú, ezeket különböző profilú cégek használják, többnyire 

raktározásra. A csarnoképület földszintes homlokzata 12 tengelyes, 

téglaarchitektúrás, a tetőidoma az ipari épületekre jellemző séd-tető, melyet a 

földszinti sávtól egy fogsormintás téglapárkány választ el. A nyíláskialakítás 

nem egységes, a téglából kialakított keretezés emeli ki a homlokzatból. A tetőt 

a földszinti sávtól egy téglából készült fogsorminta választja el. Az ipari 

csarnok egységes képét a karakteres tetőkialakítás és az oromzatok kör alakú 

nyílásai adják. Az ipartelep udvarban álló üzemi épületet az Üllői úti emeletes, 

téglaarchitektúrás épület kocsiáthajtóján keresztül lehet megközelíteni.



►
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TRIANONI FOGADALMI KERESZT  | Hargita tér  

A Trianoni békediktátum után sok menekült telepedett le Pestszentlőrincen. 

Az egykori Szemere-birtokrész felparcellázásával nemcsak új otthonaikat 

építették fel, hanem az új, Szent Imre nevét viselő kertváros központi részén, a 

Hargita téren, közadakozásból Fogadalmi Keresztet emeltek.  

Az emlékmű alkotója, Fadrusz János akadémiai tanulmányainak befejezéséhez 

közeledve 1891-ben vizsgamunkájára készült, és olyan témát keresett, 

amellyel mély érzéseket fejezhet ki. Így jutott a feszület megmintázásának 

gondolatához. Az eredeti gipszmintát szülővárosának ajándékozta, egyik 

másodpéldánya szintén Pozsonyba, az Evangélikus Liceum kápolnájába került. 

A szobor további példányai megtalálhatók az alkotó síremlékén és a Magyar 

Nemzeti Galériában is. A talapzatot Komjáthy Sándor tervezte. A hármas 

halmot stilizáló talapzatba a Kárpát-hegység kövei kerültek. Ezeket a Magyar 

Nemzeti Múzeum ásványtani szakosztálya, valamint K. Kiss Sámuel 

adományozta. Így kerültek az alapkőbe a Hargita-hegy, a Máramarosi és Csíki 

Havasok, a Magas Tátra, Bánsági hegyek és az Írottkő emlékkövei. Az 

emlékművet 1935-ben avatták fel a Hargita téren. 2003-ban az önkormányzat 

felújította. 
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PESTSZENTLŐRINC VASÚTÁLLOMÁS | Jegenye fasor 43. 

Pestszentlőrinc első vasútállomása a vonal megnyitása után jó néhány 

évtizeddel, gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök kezdeményezésére épült fel. 

 

1872-ben Lónyay birtokot vásárolt Szent Lőrinc pusztán, és nyaralót építtetett 

a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal közelében. Ezt a vasútvonalat – 

Magyarországon másodikként – 1847-ben adták át. Lónyay a 

vasúttársaságnak ingyen telket ajánlott fel az építendő vasútállomás céljára, 

és 1875-ben el is érte, hogy az Puszta Szent Lőrinc Nyaraló néven megépüljön. 

Közbenjárására a gyorsvonatok is megálltak az állomáson. Az első állomás 

még kicsi volt, de a település önálló községgé alakulása után bővítették. Az 

épület típustervek felhasználásával készült, az eklektikus stílus jegyeit viseli 

magán. A várótermeken és forgalmi helyiségeken kívül szolgálati lakás is 

tartozott hozzá.  

 

A vasúti pálya felől faoszlopokon álló előtető épült, díszes ácsolattal, s 

ugyanezt a famunkát használták az ereszalj kialakításánál is. Az épületet 

többször átalakították, majd az állomás átépítése során kívül-belül teljesen 

felújították. Az utasforgalmi jellegű helyiségek megszűntek. 

 
 
 

►   A vasútállomás régen és ma, felújított formában. 
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AZ EGYKORI POLGÁRI ISKOLA | Kossuth Lajos tér 2. 

A pestszentlőrinci polgári iskola 1926-27-ben épült, Jánszky Béla és Szivessy 

Tibor tervei alapján. Az épület a magyar art deco építészeti stílus jelentős 

alkotása; tömege, nyílászáróinak formája, elrendezése markáns kompozíciót 

mutat, a homlokzatot díszítő domborművek magas művészeti értéket 

képviselnek. Eredetileg külön fiú és lány iskolarésszel épült, ezért két 

főbejárattal rendelkezik, szimmetrikus kialakításban. A második világháború 

után az épületbe költözött a pestszentlőrinci gimnázium, ezért a régi épület 

déli szárnyához csatlakozva emeletes épületszárnnyal bővítették. 2011-ben 

került egyházi kezelésbe, ekkor vette fel Sztehlo Gábor nevét.  (Korábbi 

elnevezései: Steinmetz Miklós, majd Hunyadi Mátyás Gimnázium.) Az épület 

energetikai korszerűsítésére nemrég került sor, ekkor felújították a 

homlokzatot is. 
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REFORMÁTUS TEMPLOM (CSABA REZSŐ, 1941.) | Kossuth Lajos tér 5.  

A templom építésére 1931-ben tervpályázatot írtak ki, amelyet Zeitler Rudolf – 

későbbi nevén Csaba Rezső – nyert meg. A templom tervei Árkay Bertalan 

építész irodájában készültek, a tervező Csaba Rezső volt, ő készítette a belső 

berendezések terveit is. A templom csak 1941-re készült el, ezért sokáig az 

istentiszteleteket az alagsori, a templomtérrel megegyező alapterületű 

teremben tartották. (Utóbbi a templom elkészülte után (kulturház jellegű) 

közösségi térként funkcionált.) 

Hasított téglaborítású épület, melyen a népies eredetű elemek modern 

interpretációban jelennek meg. A torony az erdélyi fatemplomokat, az 

előcsarnok feletti pártázat a felvidéki reneszánsz építészetet idézi. Az épület 

tömege, homlokzatai visszafogottak, egyszerűek. A főhomlokzat dísze a 

bélletes kapuzat, a felette végigfutó pártázat és a modern óra, amely 1934-ben 

készült.   
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Kossuth tér 
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A PESTSZENTIMREI DIANA PATIKA | Nemes utca 14. 

Molnár Antal 1937-ben vásárolta meg a mai gyógyszertár telkét a Nemes 

utcában. Tervei alapján épült fel 1939-re az új (akkor Pestszentimrén 

ritkaságszámba menő) emeletes, Bauhaus stílusú épület, benne a Diana 

Gyógyszertár és a család lakása, a község főterének sarkán. 1944-ben német 

híradós alakulat, 1945 után az MKP használta a felső szintet, míg 1949-ben az 

egész épületet államosították. A földszinti lakrészben – mint bérlők – 

megmaradhattak Molnárék.  

 

 

 

 

 

Ma az emeleten rendezvényház, a ház tér felőli falán 1956-os emléktábla 

található. Ez a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat székhelye. Az 

épületet a pestszentimrei városrehabilitációs pályázat keretében újították fel, 

ennek során sajnos az eredeti architektúra súlyos károkat szenvedett: az 

akadálymentes bejárat biztosítása gyakorlatilag tönkretette az eredeti 

sarokbejáratot; egyes homlokzati elemek (vízszintes körbefutó osztópárkány, 

ablakokat összefogó felső szemöldökpárkány). Az eredeti festett 

„Gyógyszertár” feliratott az épület stílusától elütő dobozszerű cégérre 

cserélték.  
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SZENT IMRE PLÉBÁNIATEMPLOM | Nemes utca 19. 
 
1925-ben Pestszentimre község 1400 négyszögöles telket adományozott 

templom építésére a mai Ady Endre - Eszter - Rákóczi - Törvény - Címer utcák 

közötti közterületeken. A katolikus egyház azonban ezt a telket eladta, és 

megvásárolta a templom mai telkét. A templom tervezésére és építésére 

Bánszky Mihály műépítészt (a kispesti és a pesterzsébeti templom építőjét) 

kérték fel. 1927. június 1-én kezdődött meg az építkezés és – bár az első 

szentmisét 1928 karácsonyán tartották meg – a templomot csak 1939-ben 

szentelték fel. 1944-ben német parancsra egy magyar utász alakulat repítette 

a levegőbe a templom tornyát, nehogy a szovjet csapatok onnan nyerjenek 

kilátást a németek elhelyezkedésére. A templom oldala és a szentély hátsó 

fala nagyrészt megmaradt, de a tetőszerkezetet és a szentély boltívét elvitte a 

légnyomás. A romeltakarítást már 1945 elején megkezdték az imrei  

katolikusok. 1948-ban kezdődött az újjáépítés, amely csak 1968-ra fejeződött 

be. 

A tornyot 1961-1962-ben fedték be. 1968-ban újra felszentelték, és 1990-ben 

új, csúcsos fémsisakkal látták el a tornyot. 2011-ben a templom mellett 

urnatemetőt emeltek. 2013-ban a kerület uniós pályázatának keretében új, fa 

tetőszerkezetet kapott a templom. A templom külső és belső megújulása 

azóta is folyamatos. Előkészületek zajlanak a plébánia épület új, nagy 

alapterületű közösségi térrel való bővítésére is.  

A háromhajós elrendezésű templom a „klasszikus” templomépítészet 

hagyományait követi. A bejárat fölött emelkedő tornya négyszögletes, amely a 

sisak alatt nyolcszögben folytatódik. Összhatásában neogót stílusú épület, 

részleteiben azonban leegyszerűsített, modern építészeti részletek jellemzik. 
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AZ EGYKORI LÖVÖLDE | Üllői út 450-452. 

A „lövőházat” Szemere Miklós országgyűlési képviselő, a BEAC elnöke, építtette 

lőrinci birtokán, az akkori villamos végállomás mellett. A homlokzat díszei ma 

is az épület eredeti funkcióját idézik. A Lövöldében nemcsak rangos lövészeti 

versenyeket rendeztek, itt gyakorolt Prokopp Sándor, a lövészet első magyar 

olimpiai bajnoka (1912) is. 

Lépcsőn lehetett feljutni pompás, délszaki növények által díszített teraszára, 

ahol pár száz ember elfért. A terasz a puskaropogáson túl a cifra mulatságok 

zsivajától is visszhangzott. Krúdy Gyula is megemlékezett erről „Szemere 

Miklós udvartartása” című tárcájában. Ma az egykori lövőház épületében 

igényesen felújított cukrászda, kávéház működik. A tetősíkba helyezett 

ablakok nem zavaróak. 
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VILLA | Városház utca 32. 
 
A Bókaytelepen álló villaépület egyedi formájával, mozgalmas, romantikus 

homlokzatával tűnik ki jóval egyszerűbb kialakítású társai közül. Az 

eklektikus saroktorony és az aszimmetrikusan elhelyezett „fachwerk” 

kialakítású oromfal izgalmas együttélése a villaépület. Az egykori villaépület 

helyén korábban a Kastély étterem működött.   
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HERRICH-KISS VILLA | Margó Tivadar utca 116-118. 
 
A villa – a szomszédos Bókay-kert főépületéhez hasonlóan – Pestszentlőrinc 

legrégibb épületei közé tartozik. Herrich Károly vízmérnök, Pestszentlőrinc 

egyik meghatározó földbirtokosa a területtel együtt vásárolta meg az 1860-as 

évek végén a két épületet, amelyeket ma is jelentős méretű kert vesz körül. Ez 

az épület és a környező terület már az 1880-as évek végén különvált a Bókay-

kerttől. Tulajdonosa Herrich Károly egyik lánya, Leonie lett. Az épületet Herrich 

Leonie férje, Kiss István, a kor neves építésze átépítette. (Ő tervezte Pesten – 

többek között – a Baross utcai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikát és a Budai 

Irgalmasrendi Kórházat.) A villa 3 ütemben épült, először az 1870-es években, 

egy egyszerű, földszintes, részben gazdasági funkciójú hosszúház volt, a 

Margó Tivadar utca felé eső, déli oldalán a ma is épségben álló kis fedett 

faterasszal. Kiss István, építész az 1800-as évek utolsó évtizedében az épület 

nyugati végéhez keresztszárnyat és nagyméretű, díszes faszerkezetű, 

üvegezett verandát tervezett és épített.A T alakú nyaraló épület fejében 

nagyméretű könyvtárszobát is kialakítottak, a díszes faszerkezetű, üvegezett 

veranda és a szobrokkal benépesített rózsakert pedig jól látható egy 

századfordulós reklámképeslapon. . Az 1930-as évek végén Kiss István 

özvegye, Leonie eladta a villát, az új tulajdonos Erdélyi Ferenc nemzetközi hírű 

festőművész Magyarországra hazatérve itt kívánt letelepedni. Ekkor alakult ki 

az épület mai formája, az emeleti műterem és terasz, ekkor készült a felső 

szintre vezető falépcső, mely a belső tereknek szinte egyetlen eredeti 

anyagában megőrződött dísze. A II. világháború után a villát államosították, 

szociális bérlakásokat alakítottak ki benne, az 1980-as években a díszes 

üvegezett faveranda is elpusztult. Az épületről és a kertről jó néhány fotó 

fennmaradt, felhasználásukkal elkészültek az új, múzeumi funkciónak 

megfelelő épület- és kerttervek. Utóbbi különösen fontos volt, mert a település 

modernkori fejlődésének meghatározó eleme a virágzó kertkultúra. A felújítás 

során cél, hogy visszaálljon az eredeti külső kép és eredeti méltóságának 

megfelelő állapotba kerüljön. Az épület a Tomory Lajos Múzeum székházaként 

új, méltó funkciót kapott, jelenleg a közgyűjtemény az épület már felújított 270 

négyzetméter alapterületű részét használja. A 2020-as év nagy eredménye, 

hogy elkészült az üvegezett faveranda teljes rekonstrukciója.   
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BÜSZKESÉGEINK – KASTÉLYDOMBI LUTHER-KÁPOLNA - Tervező: Krizsán András DLA / Modum Építésziroda Kft., tervezés/kivitelezés éve: 2016/2018 

Az evangélikus kápolna, a közösségi terem és a lelkészlak épületegyüttese méltó hangsúlyt kap a családi házas környezetében. A szomszédos telkek irányában zárt 

beépítés egy kis udvart vesz körül, amit a két utca irányában egy látszóbeton felületű, kolonnád pillérsor határol. A szakrális épületegyüttes a városrész főutcáján, a 

sarkon markáns vertikális hangsúllyal jelenik meg, a karcsú harangtorony messziről jelzi, hogy itt valami más történik. 
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HOTEL AVIATOR  - Tervező: Szerdahelyi László/ASPECTUS Kft., tervezés éve: 2019

A gazdasági célú környezetben megfelelő, egyszerű épületre törekedve, visszafogott építészeti eszköztárral operáló terv. 
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