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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

 

 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 



 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Az évszázad mérkőzését 1953. november 25-én játszotta a magyar labdarúgó-válogatott a 
londoni Wembley stadionban. A mérkőzés 60. évfordulóját 2013 novemberében ünnepeljük, 
melynek alkalmából a Neopaint Works dekorációs csoport egy óriási falfestményen kívánja 
megörökíteni magát a mérkőzést, illetve az Aranycsapatot alkotó nemzeti tizenegyet – a 
magyar labdarúgás bölcsőjében, a budapesti Ferencvárosban. 
 
A mellékelt kérelemben Neopaint Works képviselője a Bizottság előzetes hozzájárulását kéri 
a Kinizsi utca 30-36. sz. alatti épület színesítéséhez. 
 
A hatalmas felületre a régi korok szellemét idéző színekkel terveznek dolgozni, vagyis a 
fekete-fehér, szürkés-barnás árnyalatokat részesítenék előnyben.  
A Neopaint Works elképzelései szerint a felület központi részén a 6:3-as meccs egyik 
jellegzetes mozdulatát jelenítenék meg, mely alá a csapat tagjainak portréi kerülnének.  
A festmények alatti felületen, egyfajta kiállítási jelleggel, archív kiadványok (poszterek, 
újságcikkek), grafikák és eredeti fotók segítségével mutatnák be az Aranycsapat történetét, 
sikereit. 
 
Az épület a UPC Magyarország Kft. tulajdonában van és a helyi (kerületi) értékvédelemről 
szóló 8/1996. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján helyi értékvédelem alatt áll. Az 
épületre a 8/2006. (III. 10.) Belső-Ferencváros Rehabilitációs Szabályozási Terv és Építési 
Szabályzat vonatkozik, mely szerint a meglévő tűzfal a hely értékéhez méltó módon 
kialakítandó homlokzatként kezelendő.  
A tulajdonosi hozzájárulás beszerzését a Neopaint Works végzi. 
 
A közterületekről látható egyes felületek védelméről szóló 40/2004. önkormányzati rendelet 
alapján a nem rendeltetésszerű területképzésekhez szükséges a Tisztelt Bizottság 
hozzájárulása. 
 
 
Budapest, 2012. október 30. 
 
 

Szűcs Balázs s.k. 
   főépítész 
 

Melléklet: 1 pl. kérelem 
 
 

Határozati javaslat: 
 
a./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi a 

Kinizsi utca 30-36. sz. alatti épület tűzfalának színesítési szándékát. A hozzájárulást a 
benyújtott tervek alapján adja meg. 

 
b./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem járul hozzá a 

Kinizsi utca 30-36. sz. alatti épület színesítéséhez. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 



6:3 
Az évszázad mérkőzésének 60. évfordulója 

 
A téma: 
Az évszázad mérkőzését 1953. november 25-én játszotta a magyar labdarúgó-válogatott a londoni 
Wembley stadionban. A magyar labdarúgás legemlékezetesebb eseménye országunknak világszerte 
elismerést hozott. 
2013. novemberében ünnepeljük a mérkőzés 60. évfordulóját, melynek alkalmából a NeopaintWorks 
dekorációs csoport egy óriási falfestményen kívánja megörökíteni magát a mérkőzést, illetve az 
Aranycsapatot alkotó nemzeti tizenegyet – a magyar labdarúgás bölcsőjében, a budapesti 
Ferencvárosban.  
 
A felület: 
Az Aranycsapat esetében fontosnak tartjuk, hogy olyan kerületbe pozicionáljuk a futball játékosokról 
készült falfestményt, ahol a sportág mindig is meghatározó volt.  
Mindezeken felül a jubileumi képet egy olyan frekventált helyen szeretnénk megfesteni, ahol a 
budapestiek, és a bel- és külföldi turisták egyaránt gyakran megfordulnak.  
E két szempontot figyelembe véve találtunk rá a IX. kerületi Kinizsi és Knézich utca által közrefogott 
Markusovszky téren lévő tűzfalra. (A felület tőszomszédságában található Iparművészeti Múzeumnak 
és a Ráday utcának köszönhetően ez a terület már egy meglévő turisztikai célpont). 
 

 
 
A megálmodott kép: 
A hatalmas felületre a régi korok szellemét idéző színekkel tervezünk dolgozni, vagyis a fekete-fehér, 
szürkés-barnás árnyalatokat részesítenénk előnyben.  
Elképzeléseink szerint a felület központi részén a 6:3-as meccs egyik jellegzetes mozdulatát 
jelenítenénk meg, mely alá a csapat tagjainak portréi kerülnének.  
A festmények alatti felületen, egyfajta kiállítási jelleggel, archív kiadványok (poszterek, újságcikkek), 
grafikák és eredeti fotók segítségével mutatnánk be az Aranycsapat történetét, sikereit. 
 
A projekt védnökének Grosics Gyulát, az Aranycsapat kapusát kértük fel.  
 
Referenciáink köztéri festésre: 
- A Nemzet Színészei (IX. kerület, Rákóczi híd) 
- Mezőkép (VII. kerület, Király utca) 
- Budapest Anno (V. kerület, Városháza tér) 
- Gombold Újra! (VI. kerület, Dessewffy utca) 
   

 
További referenciáink: www.neopaint.hu  

 

 


