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I.

A műemlékek védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kövt.) 32. §-ának felhatalmazása
alapján, valamint a 35. § (2) bekezdése értelmében az oktatási és kulturális miniszter feladata.
Az ingatlanok, épületegyüttesek értékvizsgálatát, a védettség – illetve a védettség
megszüntetésének – előkészítését a Kövt. 29. §-ának (2) bekezdésében és 35. §-ának (2)
bekezdésében előírtaknak megfelelően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dokumentációs
Igazgatósága végezte el.

Az előterjesztés százegy örökségi emlék védetté nyilvánítására tesz javaslatot:

1. Abony, János u. 11., népi lakóépület;
2. Aszód, Baross tér 2., Fiúnevelő Intézet;
3. Balatonszabadi, Kossuth u. 89., Kossuth-szobor;
4. Balatonudvari, római kori villagazdaság;
5. Báta, Szent Vér templom;
6. Bátaapáti, evangélikus templom;
7. Békéscsaba, Széchenyi park, nyári pavilon, zenepavilon;
8. Békéscsaba, vasútállomás;
9. Bóly, Hősök tere, római katolikus templom;
10. Budapest I. kerület, Döbrentei tér 9., Rudas fürdő épületegyüttesének részei;
11. Budapest I. kerület, Gellérthegy u. 33., lakóház;
12. Budapest II. kerület, Eszter u. 7/b., Deszberg-villa;
13. Budapest II. kerület, Keleti Károly u. 39., Krisztus Király templom;
14. Budapest II. kerület, Szépvölgyi út 88/b., Hoffmann-villa;
15. Budapest III. kerület, Schmidt-kastély történeti kertje;
16. Budapest III. kerület, Szépvölgyi út 3/b., lakóház;
17. Budapest IV. kerület, Árpád út 70., Állami Áruház;
18. Budapest V. kerület, Kossuth L. u. 10., lakóház, „Neruda Drogéria”;
19. Budapest V. kerület, Régiposta u. 16., lakóház és szövetüzlet;
20. Budapest VI. kerület, Jókai u. 10., lakóház;
21. Budapest VI. kerület, Király u. 78., lakóház;
22. Budapest VI. kerület, Lendvay u. 24., villa;
23. Budapest VI. kerület, Vasvári Pál u. 5., lakóház és zsinagóga;
24. Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30., lakóház;
25. Budapest VII. kerület, Akácfa u. 38., lakóház;
26. Budapest VII. kerület, Akácfa u. 61., lakóház;
27. Budapest VII. kerület, Csányi u. 5., lakóház;
28. Budapest VII. kerület, Dob u. 18., lakóház;
29. Budapest VII. kerület, Károly krt. 1., lakóház;
30. Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13., lakóház;
31. Budapest VII. kerület, Rákóczi út 4., „Georgia” lakóház üzletekkel;
32. Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 55., lakóház;
33. Budapest VIII. kerület, Salétrom u. 8., református templom;
34. Budapest VIII. kerület, Tisztviselőtelep (műemléki jelentőségű terület);
35. Budapest IX. kerület, Mester u. 29., hentesüzlet, hentesüzem;
36. Budapest XII. kerület, Béla király út 26., Leipzoger-villa;
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37. Budapest XII. kerület, Diana köz 14., Vali-lak;
38. Budapest XII. kerület, Lóránt u. 7., Szigligeti-villa;
39. Budapest XII. kerület, Tündér u. 16/a., Stieber-villa és kertje;
40. Budapest XIV. kerület, Gyarmat u. 92., lakóház;
41. Cserépváralja, Felszabadítók u. 2., római katolikus templom;
42. Debrecen, Piac u. 39., Rickl-ház és Lábasház;
43. Edelény, Borsodi út 7., L’Huillier-Coburg-kastély történeti kertje;
44. Esztergom, Duna folyam, szénrakodótorony;
45. Felsődobsza, Deák F. u., vízierőmű, malom;
46. Fót, „kiskastély”, uradalmi ház, magtár;
47. Gadács, Fő utca, evangélikus templom;
48. Győr, Csipkegyári u., Selyemfonoda;
49. Gyula, Kétegyházi út, vágóhíd;
50. Hajdúböszörmény, Kassa u. 11., zsinagóga;
51. Hódmezővásárhely, Petőfi Sándor Művelődési Központ;
52. Hódmezővásárhely, tanyasi iskola;
53. Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 28., Újvárosi református templom és lelkészlak;
54. Kapolcs, Kossuth L. u. 35., malom és molnárlakás;
55. Kemenesszentpéter, Dombi-dűlő, római kori sírkamra;
56. Keszthely, Balaton part 1. és 2., Balaton-parti fürdőszálló-együttes;
57. Kisasszonyfa, Petőfi u. 61., magtár;
58. Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca, római katolikus templom;
59. Kisszőlős, Szent István kápolna;
60. Körmend, Nádaljai u. 22., római katolikus templom;
61. Körösszegapáti, Kossuth u. 1., református templom;
62. Kővágóörs-Pálköve, Bajcsy-Zsilinszky ház;
63. Kővágószőlős, I. bányaüzem, 0/6 akna, aknatorony;
64. Mezőszilas, Fő utca, Zsembery-kúria;
65. Miskolc, Belváros (műemléki jelentőségű terület);
66. Miskolc, diósgyőri vár kontrafala;
67. Miskolc, Ady Endre u. 5., kereskedő- és lakóház;
68. Miskolc, Hunyadi J. u. 7., Zenepalota;
69. Miskolc, Régiposta u. 22., lakóház;
70. Miskolc, Széchenyi u. 29., lakóház, egykori Hitelintézeti Palota;
71. Miskolc, Széchenyi u. 33., Három Rózsa Szálló;
72. Miskolc, Széchenyi u. 52., Silbiger-ház;
73. Miskolc, Zsolcai kapu 7., Weisz-ház;
74. Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 71., Czóbel-villa;
75. Nagykőrös, Derkovits u. 3., lakóház;
76. Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 196., Kernstok-villa;
77. Ónod, várkastély és 16-17. századi ó-olaszbástyás külső falöv;
78. Pécs, Indóház tér – Szabadság u. 29., vasútigazgatóság épülete;
79. Pécs, Vasút u. 2/a., vasútállomás; 
80. Pomáz, Kossuth u. 48., népi lakóház;
81. Sárbogárd, Bercsényi u., zsinagóga;
82. Sopron, Tűzoltó köz 2., tűzoltólaktanya;
83. Szeged, Gutenberg J. u. 20., Izraelita Hitközség Székháza;
84. Szeged, Kálvin tér 1., református templom;
85. Szeged, Kálvin tér 2., református palota;
86. Szeged, Tisza L. krt. 109., Márer-ház;
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87. Székesfehérvár, Várkörút 19., lakóház, izraelita szeretetház;
88. Szentes, Zsoldos-féle téglagyár;
89. Szombathely, Lovas u. – 11-es huszár u., egykori laktanya épületei;
90. Taliándörögd, Kossuth u. 5., intézői lak, lakóház;
91. Taliándörögd, Kossuth u. 8., volt Lőke-kúria;
92. Táp, Győri u. 126., népi lakóház, kovácsműhely;
93. Tolna, Alkotmány út, Selyemgubóraktár;
94. Tolna, Bezerédj tér 1., Selyemgyár;
95. Vajta, Petőfi S. u. 20., római katolikus templom;
96. Városlőd, kálvária;
97. Várpalota, Inota-Halmok, római kori halomsírok;
98. Vejti, Táncsics u., magtár;
99. Vékény, Fő u. 55., malom, molnárház és melléképületei;
100. Veszprém, Fenyves u. 65., Budai-Pozsgay-malom.
101. Zalaszántó, Fő u. 83-85., Pethő-kúria.

A Budapest XI. kerület, Budafoki út 209-215. szám alatt található műemlék lőporraktár, a
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. szám alatti műemlék lakóház, valamint az örvényesi
római villagazdaság esetében a telekalakítás következtében létrejövő új helyrajzi számokon
fennálló védettséget törli a rendelettervezet, az alábbi öt ingatlannál pedig a műemléki értékek
időközbeni elvesztése indokolja a védelem megszüntetését:

1. Csehi, 1327 hrsz., pince;
2. Eger, Szvorényi J. u. 27., lakóépület (Siskovics-ház);
3. Nyirád, Dózsa Gy. u. 29., népi lakóház;
4. Sárvár, Batthyány u. 43., lakóház;
5. Sümeg, Deák F. u. 13., lakóépület.

A jogszabálytervezet három módosító rendelkezéssel zárul. 

A 111. § (2) bekezdésében szereplő módosításokat két, kézirathiba folytán tévesen megjelent
helyrajzi szám indokolja, míg a (3) bekezdés esetében szakmai javaslatra vált szükségessé a
2006 januárjában védetté nyilvánított Budapest VII. kerület, Klauzál u. 7. szám alatti épület
műemléki környezetének kijelölése. 

A 111. § (4) bekezdése az önkormányzat képviselőivel folytatott több fordulós egyeztetés
nyomán a Budapest X. kerületi Dreher sörgyár ingatlanait érintő állami elővásárlási jogról
rendelkező bekezdés hatályon kívül helyezését célozza, a terület önkormányzati fejlesztés
keretében ütemezett műemléki helyreállításának megvalósíthatósága érdekében.



MUNKAANYAG
A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Készítette: Kaszáné Szendrei Júlia   Látta: Dr. Schneider Márta   Jóváhagyta: Dr. Hiller István
5

II.

INDOKLÁS

A Kövt. 31. §-a a védetté nyilvánítás előkészítésének megindulásával egyidejűleg lehetőséget
teremt az ideiglenes műemléki védettség államigazgatási határozattal történő elrendelésére. A
rendelettervezetben szereplő ingatlanok közül a következők tekintetében került erre sor:

− Békéscsaba, Széchenyi park, nyári pavilon, zenepavilon; 
− Bóly, Hősök tere, római katolikus templom; 
− Budapest II. kerület, Eszter u. 7/b., Deszberg-villa; 
− Budapest II. kerület, Keleti Károly u. 39., Krisztus Király templom; 
− Budapest II. kerület, Szépvölgyi út 88/b., Hoffmann-villa; 
− Budapest V. kerület, Kossuth L. u. 10., lakóház, „Neruda Drogéria” ; 
− Budapest V. kerület, Régiposta u. 16., lakóház és szövetüzlet; 
− Budapest VII. kerület, Akácfa u. 38., lakóház; 
− Budapest VII. kerület, Akácfa u. 61., lakóház; 
− Budapest VII. kerület, Csányi u. 5., lakóház; 
− Budapest VII. kerület, Dob u. 18., lakóépület; 
− Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13. lakóház;
− Budapest VIII. kerület, Tisztviselőtelep (műemléki jelentőségű terület); 
− Fót, „kiskastély”, uradalmi ház, magtár; 
− Gyula, Kétegyházi út, vágóhíd; 
− Keszthely, Balaton part 1. és 2., Balaton-parti fürdőszálló-együttes; 
− Körmend, Nádaljai u. 22., római katolikus templom; 
− Miskolc, Ady E. u. 5., kereskedő- és lakóház; 
− Miskolc, Belváros (műemléki jelentőségű terület); 
− Miskolc, Hunyadi J. u. 7., Zenepalota; 
− Miskolc, Régiposta u. 22., lakóház; 
− Miskolc, Széchenyi u. 29., lakóház, egykori Hitelintézeti Palota; 
− Miskolc, Széchenyi u. 52., Silbiger-ház.; 
− Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 71., Czóbel-villa; 
− Szentes, Zsoldos-féle téglagyár; 
− Veszprém, Fenyves u. 65., Budai-Pozsgay-malom.

Az előterjesztés az alábbiakban a védelemre javasolt ingatlanokat a jogszabálytervezet
paragrafusainak sorrendjében mutatja be.

2. A jogszabálytervezet tartalmának ismertetése, szakmai indokolás

A klasszicista villákban és 19. századi középületekben gazdag Abonyban található népi
lakóház (1. §) és udvara mai formájában jórészt a település utolsó eredeti állapotában
megőrződött népi építészeti emléke, mely az egyik kúria gazdasági épülete volt. A két
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periódusban épült népi épület utca felé eső részének két helyisége istállónak és kamrának
készült a 18. század végén, udvar felé eső részét a 20. század tízes éveiben emelték. A
háromosztatú lakóház az eredeti kamra és istálló meghosszabbítása, mely így nem az utcára,
hanem az udvarra néz. A gazdasági rész vert falú, a lakórész vályogtéglából készült, a
helyiségekben földes padló található. 
A védetté nyilvánítás a település szélén elhelyezkedő épület hosszú távú megőrzésének
egyetlen biztosítéka, mert a környék nagy léptékű építkezései a település eredeti arculatához
tartozó, egyedi értékeket is hordozó épületet fennmaradásában veszélyeztetik.

Az 1884-ben alapított, első formájában Wagner János építész tervei szerint historizáló
stílusban felépült aszódi javítóintézet (2. §) egymással stílusban és funkcióban összehangolt
mintegy 20 épületből álló épületegyüttes. A hatalmas telek közepén, parkkal körülvéve álló
főépület 3 szintes tömbje enyhén szecessziós jellegű. E körül helyezkednek el az egyéb
épületek, melyek közül a dombon álló egykori kórház, a pékség, a víztorony, valamint a telket
a nyugati oldalról lezáró tanműhelysor érdemel külön figyelmet. Az épületegyütteshez
szervesen illeszkedik az egykori szolgálati lakások sora is, melyek kétszintes, nyerstéglafalas
kiképzésű, kertes lakóépületek.
Az Aszódi Fiúnevelő Intézet kiemelkedő neveléstörténeti jelentőséggel bír, s nagyszerű példát
szolgáltat arra, hogyan tud az építészet saját eszközeivel a lehető legjobban szolgálni egy –
jogi, gazdasági, pedagógiai értelemben – rendkívül összehangolt koncepciót. A parkosított
környezetben elhelyezkedő épületek egyenként is figyelemre méltóak, együttesben pedig
fokozott értéket képviselnek.

Az 1894-ben elhunyt Kossuth Lajos budapesti temetése után csupán három hónappal
állították fel a siómarosiak közadakozásából az ország első köztéri Kossuth-szobrát (3. §). A
szobrot Kiss György tervezte, a kivitelezést Gerenday Antal és fia végezte. 
A siómarosi szobor egy hosszú Kossuth-szobor sorozat legkorábbi, egyben típusteremtő
példája. A szobor alkotóinak tulajdonítunk még további 14 Kossuth-szobrot. A fémöntvény
büszt felállításának gyorsasága példátlan a magyarországi emlékmű-állítási gyakorlatban.
Habár a szobor művészi kvalitásával nem emelkedik ki, típusteremtőként jelentős. 

Az örvényes-balatonudvari római kori villagazdaság (4. §) a két település között, a 71-es úttól
kb. 400 m-re északra egy környezetéből kiemelkedő kis dombon található; a dombot északról
a Balatonudvari és Örvényes közötti földút határolja. A terület kisebb, nyugati része
Balatonudvarihoz, nagyobb, keleti része Örvényeshez tartozik.
A védendő területen a legjelentősebb műemléki érték az itt található római kori villagazdaság,
amely a jelenleg ismert adatok alapján Veszprém megye egyik legjelentősebb római kori
villalétesítménye. A jelenleg ismert adatok alapján és a más hasonló jelentőségű emlékkel
összehasonlítva az örvényesi villaépületeket igényesen díszítették; több épületből kerültek elő
falfestmények és mozaikok is. A többi villagazdaság közül az örvényesi épületkomplexumot
elsősorban a jó állapotban megmaradt márványdíszek emelik ki. Különleges az a körülmény
is, hogy több épület kimutathatóan emeletes volt, valamint két épületben is intenzív
fémműves tevékenység nyomait lehetett kimutatni. A villa tehetős tulajdonosa az épületektől
kb. 500 m távolságban azonosított, feltehetően falazott sírkamrás halomsírba temetkezett,
amely méretei alapján a Dunántúl egyik legnagyobb római kori halomsírja.  

A neoromán stílusú bátai Szent Vér-templom (5. §) a településtől nyugatra húzódó löszfal-
domb tetején épült 1938-ban, az 1093-ban emelt bencés apátság helyén, Lechner Lóránt tervei
szerint. A felszentelésre 1939. október 1-jén került sor. A monumentális, de egyszerű
szerkezetű háromhajós, bazilikális elrendezésű templomépületet Árpád-kori ornamentikát
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idéző szalagfonatos fejezetek és figurális lunetták díszítik. A 14. századi eredetű Szent Vér
kultuszhoz kötődő búcsújáróhely. A körülötte kialakított parkban 1982-ben szabadtéri oltárt
állítottak.
A templom építése az 1938-as szentév gondolatköréhez és annak tág értelemben vett
eseményeihez illeszkedik. Védetté nyilvánítása felhívja a figyelmet arra, hogyan kapcsolódtak
be a kisebb közösségek az országos programba, és új adatokat szolgáltat a korszak
értékrendjének, esztétikai elveinek megismeréséhez és megértéséhez. A templom a település
megbecsült épülete, melynek műemléki védelmét a helyi közösség is támogatja. 

A bátaapáti evangélikus hívek a türelmi rendeletet követően, 1783-ban hoztak létre önálló
egyházközséget. A templom (6. §) építése 1787-1789 között zajlott, felszentelésére pedig
1789 novemberében került sor. A tervező és az építőmester neve ismeretlen. 
Az első jelentős felújítást 1820-ban végezték, amikor is statikai okok miatt szükségessé vált a
boltozatok újjáépítése és a falak megerősítése. A következő években a templom mellett
paplakot vásároltak, melynek végében új iskolát építettek. Az egykori evangélikus paplak ma
óvoda. 
Az egykor műemléki védelem alatt álló templom a hazai protestáns templomépítészet egyik
legkorábbi példája, mely mind külsejében, mind berendezésében a késő barokk ízlésvilágot
őrzi. Különös érdekessége gazdag, eredeti állapotát mutató belső díszítése. Az építtető
közösség és a templom építéstörténete a művészettörténet mellett a hazai egyháztörténet
számára is értékes adatokat tartalmaz, így védetté nyilvánítása a társtudományok számára sem
közömbös. A magyarországi németek kitelepítése miatt a település evangélikus lakossága
szinte teljesen megszűnt, így a gyakorlatilag hívők nélkül maradt templom hosszú távú
fennmaradásának és megőrzésének biztosítékát a műemléki védelem jelenti.

Békéscsabán a mai Széchenyi-liget (7. §) az 1850-es években, egy korábbi temető helyén jött
létre. A „városi mulatóerdőcskét” 1865-ben Sztraka Ernő városi főmérnök tervei alapján
parkosították, a benne álló első fapavilont az 1888-as nagy árvíz teljesen elmosta. Az 1896-
ban Ádám Gusztáv városi főmérnök tervei szerint épült, ma álló nyári pavilon földszintes
épületéhez fedett terasz csatlakozik. Egyes ablakai fölött és a nyeregtető oromzatain
részletgazdag lombfűrészelt díszítés látható. A belső összefüggő nagy tér díszesen faragott
konzolok által tartott födémmel van lefedve. A nyári pavilontól keletre áll az azzal egy időben
emelt zenepavilon szabályos nyolcszög alaprajzú, oldalán nyitott építménye. 
Az 1850-ben létrehozott békéscsabai Széchenyi-liget egyetlen tájkertje a városnak. A 19.
század végétől nagy népszerűségnek örvendő, sokat látogatott pihenő- és szórakozóhely
megmaradt építményei híven tükrözik a természeti és épített elemeket egységben kezelő,
századfordulós építészet hangulatát. Fennmaradásuk és műemlékké nyilvánításuk nem csak
helytörténeti szempontból jelentős, hanem jó adatot szolgáltat a századfordulós Magyarország
társadalmi, szociológiai kutatásaihoz, és a számontartott építészeti értékek közé emeli a
békéscsabai együttest.

A békéscsabai vasútállomás (8. §) épülete 1930-ban épült Goszleth Béla tervei szerint
historizáló, neobarokk stílusban. Az épület leghangsúlyosabb része a központi csarnok
tömbje, melyet egy-egy kis kupolában záródó torony fog közre. Bejárati része oszlopos,
timpanonos kiképzésű, fölötte a csarnokot bevilágító hatalmas üvegablak nyílik. A
homlokzatot barokkos szobrászati elemek díszítik. A belső tér legfigyelemreméltóbb része a
hevederívekkel tagolt dongaboltozatos lefedésű központi csarnok. Az épület mellett hosszú,
tégladíszű raktárépület áll, mely eredetileg Békéscsaba első állomásépületeihez tartozott.
A békéscsabai vasúti felvételi épület a két világháború közötti időszak egyik
legreprezentatívabb vasúti épülete, mely sikeresen egyesíti a historizáló stílust a modern
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követelményekkel. A mellette álló raktárépület és víztorony az ipari építészet szép példái,
melyek harmonikus egységet alkotnak a főépülettel.

Az 1746-ban barokk stílusban épült bólyi templom (9. §) szép példája a szerényebb igényű,
de míves kialakítású barokk kegyúri templomoknak. Az épület arányos homlokzatai
pilaszterekkel, profilozott párkányokkal tagoltak, déli homlokzatának szoborfülkéjében a
templom védőszentjének, Nepomuki Szt. Jánosnak 1767-ben készült szobrát láthatjuk. A
belső teret három csehsüveg boltszakasz fedi, a 19. századi neoreneszánsz mennyezetfestés
pedig részben feltárt barokk kori falképeket takar. 
A templomra a Pécsi Regionális Iroda 2004. augusztus 2-án ideiglenes védelmet adott ki.

A Rudas fürdő (10. §) az 1566 óta meglévő Török-fürdővel, az 1885-től működő Népfürdővel
és az 1916-ban idetelepített Ásványvízüzemmel a budai Duna-part jellegzetes
épületegyüttese. Ez a hely már a középkor óta a város kedvelt fürdőhelye volt, köszönhetően a
Gellérthegy bőséges gyógyhatású hévizeinek. Legrégebbi épületrészei – gőzfürdői – részben a
török korból maradtak ránk. 1896-ban itt nyílt meg Budapest első fedett uszodája. 1916–tól az
épület mellett ásványvízüzemet hoztak létre, mely jelenleg is a Gellérthegy forrásvizeit gyűjti
össze és palackozza fogyasztásra. A nyolcoszlopos, kupolás törökfürdő, a volt Népfürdő
épületének neoreneszánsz homlokzata, az uszodacsarnok háromszakaszos bazilikális tere, az
ásványvízpalackozó üzem puritán klasszicizálással díszített egyszerű tömegei az átalakítások
és a háborús pusztítás ellenére értékes építészeti emlékei a főváros fürdőkultúrájának.  
A Rudas fürdő szerepelt a 347 budap0esti épületet védetté nyilvánító 1951-es miniszteri
határozat felsorolásában, maga az okirat azonban nem maradt fenn, így bizonytalan, hogy
mely ingatlanokra vonatkozott a védettség. A műemlékjegyzékek kezdettől fogva csak az
5542 helyrajzi számot tüntetik fel, s ezt az állapotot mutatja a legutóbbi, 1990-ben kiadott
nyomtatott jegyzék is. A Kövt. mellékletében, az állam kizárólagos tulajdonában tartandó
műemlékek és műemlékegyüttesek jegyzékében azonban a Rudas fürdő valamennyi helyrajzi
száma, így az 5539, 5540, 5541 helyrajzi szám is szerepel. Az előterjesztés célja éppen ezért
részben az, hogy világos helyzetet teremtsen az épületegyütteshez tartozó ingatlanok jogi
jellege tekintetében. 

Az ötemeletes, lapos tetős Gellérthegy utcai épület (11. §) a tabáni lejtőn, a
terepviszonyokhoz alkalmazkodva épült a Naphegy utcától a Gellérthegy utcáig fél szint
eltolással, Schmidt Lajos (ÁÉTV) tervei szerint 1964-ben.
Az épület az 1950-es évek végétől újrainduló lakásépítkezések színvonalas példája. A korai
hatvanas években – mielőtt a paneltechnológia és az általa közvetített szemlélet, azaz a
termeléskényszer elszürkítette volna a hazai lakásépítést – még volt lehetőség szabadabb,
modern szellemű lakóházak építésére. Ezek közé tartozik Schmidt Lajos épülete is, mely
tömegalakítása, alaprajzi koncepciója és nem utolsósorban városképi jelentősége miatt
védelemre érdemes. Az előkertben álló, Maczon Frigyes által fekete gránitból készített
fókakompozíció a kor szobrászművészetének színvonalas emléke.

A II. kerületi Eszter u. 7/b. szám alatti kétemeletes, lapos tetős bérvilla (12. §) 1933-ban épült
Sós Aladár tervei szerint, modern stílusban. Építtetője Deszberg Antal, a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. ügyvezető igazgatója volt. Az épületbelső fő közlekedőtereiben szinte
minden burkolat és nyílászáró eredeti, jó állapotú. Különösen értékesek az üvegbetétes fa
bejárati ajtók, a lépcsőház padló- és falburkolata, az épület eredeti korlátelemei (lépcső, ajtók,
teraszok). 
Az épület mind külsejében, mind belsejében szinte érintetlen állapotban őrizte meg az építés
korabeli kialakítást. Az eredeti kerítés és kertkialakítás, valamint a szinte teljesen változatlan
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főhomlokzati kialakítás az utcakép egyik legkiemelkedőbb értékű, elegáns és harmonikus
épületévé teszik a villát. Az épületbelső – az eredeti lakásbeosztás megváltoztatásán kívül –
szintén sok régi részletet őrzött meg, figyelemre méltó eleme többek között az elegáns
kialakítású lépcsőház. 

A világon elsőként Krisztus Király tiszteletére szentelt Keleti Károly utcai templom (13. §)
Árkay Aladár tervei alapján épült 1924 és 1926 között, az 1908-09-ben emelt Rákócziánum (a
mai II. Rákóczi Ferenc Gimnázium) diáksága számára. Követve a Baumgarten Sándor
tervezte szecessziós iskolaépület stílusát, Árkay hasonló jellegű, egytornyos, háromhajós
templomot alkotott. A Rákócziak világát a belső kék-piros (ún. Rákóczi-színek) kifestése
idézi. Az apszis félkupoláját Nagy Sándornak, a magyar szecesszió kiemelkedő alakjának
kivételes kvalitású mozaikja díszíti. A templom egységes berendezése szintén értékes. 
A Krisztus Király templom a magyar kései szecesszió kiemelkedő alkotása: mind építészeti
megformálásában, mind belső díszítésében a korszak legjobb művészei működtek közre.
Egységes berendezésével (padok, lámpák, padlózat, mennyezet), sajátos színvilágával
különlegességnek számít a magyar művészetben, s így feltétlenül érdemes a műemléki
védelemre.  

A lejtős telken szabadon álló, egyemeletes, lapos tetős Szépvölgyi úti családi ház (14. §)
1933-ban épült alacsony költségvetésből, egyszerű, logikus alaprajzi kiosztással. Homlokzati
megjelenése attraktív, mozgalmas. Tervezője Fischer József, a két világháború közötti
magyarországi modern építészet egyik meghatározó személyisége. Az 1960-as években
történt átalakítás módosította az eredeti állapotot, de építészettörténeti értékei így is
vitathatatlanok
A Hoffmann-villa Fischer József életművének talán legjobb darabja, a hazai modern építészet
egyik emblematikus, kiemelkedő értékű példája. Jelentősége, kvalitása nem csak
Magyarországon belül volt egyértelmű: 1935-ben az Architectural Review a hónap
lakóházaként publikálta, több korabeli külföldi folyóirat is foglalkozott vele. Műemléki
védelme régi mulasztásunk pótlása.

Az egykori kiscelli trinitárius kolostort 1910-ben megszerző Schmidt Miksa 1912-től elkezdte
az épületet övező  telkeket felvásárolni, hogy a területen a főváros legnagyobb parkját (15. §)
hozza létre. A főként Schmidt Miksa tervei szerint kialakított történeti kert az agyagbányászat
következtében mozgalmas felszínű Kiscelli-fennsíkon, a Budapesti Történeti Múzeum
Kiscelli Múzeuma közvetlen környezetében helyezkedik el. Történeti jelentősége a már
elpusztult vagy elszórtan fellelhető szoboranyag mellett a világ legnagyobb közparkjának
létesítésére törekvésben nyilvánul meg. A kertben öt eltérő adottságú kertrész különült el: a
belső udvar, az épületegyüttes közvetlen környéke, az ún. gödrös terület, a meredek Bécsi út
felőli hegyoldal, valamint a Nagyszombat utca felé hosszan elnyúló rész. Jellegzetes eleme a
Kiscelli kápolna és kálvária már védett együttese. Az intenzíven fenntartott, gazdagon
dekorált kert elemei közé tartoztak – s részben ma is megvannak – a szobrok, padok, faragott
kőtalapzatok, lépcsők, támfalak, kőkorlátok, téglából rakott kishidak, terméskő kerítések.
A Schmidt-kastély történeti kertje a magyar kerttörténet sajátos eleme, az egyik legnagyobb
alkotói vállalkozás megmaradt emléke. Útrendszere, felszínalakítása, növényállománya
rekonstruálható, a földben, illetve a szomszédos kertekben fellelhető szoboranyaga eredeti
helyére visszahelyezhető. A ma kissé elhanyagolt kert védett műemlékként, történeti kertként
szakavatott vezetéssel helyreállítva eredeti pompájában tündökölhet.

A Szépvölgyi út 3/b. szám alatti többlakásos épületet (16. §) 1958-ban építették Szrogh
György tervei alapján. A lakóház az 1950-es évekre jellemző szocreál stílus kvalitásos



MUNKAANYAG
A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Készítette: Kaszáné Szendrei Júlia   Látta: Dr. Schneider Márta   Jóváhagyta: Dr. Hiller István
10

emléke. Homlokzatának kialakítása, alaprajzi elrendezése, elegáns lépcsőháza a késő modern
építészet formakincsét és kiérlelt megoldásait gyűjti egybe. 
A civil kezdeményezésre indult védetté nyilvánítást a III. kerület főépítésze is támogatja. 

A földszintes kis üzletek helyén álló Állami Áruház (17. §) 1952-ben épült, terveit Rákos Pál
készítette. 1990 óta más cég üzemelteti a földszinti és az emeleti eladótereket, melynek
következtében lezárták az István úti főbejáratot. Az áruház belső terén nem végeztek
átalakításokat, azonban az addig egységes belső kialakítás megbomlott. Az Állami Áruházból
Centrum, majd 2005-től Újpesti Skála lett. 
A 20. század közepén Újpestnek még tipikusan falusias arculata és hangulata volt, melyben az
Állami Áruház felépítése szimbolikusan, de elindította az urbanizációt. Az
útkereszteződésben álló épület városképi szempontból meghatározó, fajsúlyos elem, a
szocialista-relista építészet mind tervezésében, mind kivitelezésében igényes emléke.
Az újpestiek személyes kötődését az épülethez nagymértékben erősíti, hogy 1952-ben itt
forgatták Latabár Kálmán főszereplésével az „Állami Áruház” című vígjátékot. 

A Kossuth Lajos u. 10. szám alatti épület (18. §) feltehetően 1898-ban épült Korb Flóris és
Giergl Kálmán építészek tervei szerint. Az épület a neves építészpáros jól ismert, frekventált
helyen lévő, mégis kevéssé elismert épülete, mely historizáló és belga szecessziós
stílusjegyeket hordoz, emellett az utca páros oldalán egymás mellett álló három, nagy
földszinti üzletportállal bíró és a vasszerkezetet a mezzanin szintjén megmutató,
századfordulós épületsor középső eleme. Az épület földszintjét a Neruda Drogéria
neoreneszánsz faburkolatos, hosszú üzlethelyisége és kiszolgáló helyiségei foglalják el. A
századfordulón Neruda Nándor által működtetett „gyógyfűszer és illatszer nagykereskedést”
az I. világháború idején a Molnár és Moser cég vette át, majd az üzlet az 1950-es évektől az
Azúr Kereskedelmi Vállalat boltjaként működött tovább. Berendezését 1972-ben védetté
nyilvánították. Az üzlet néhány éve üresen áll, hasznosítását tervezik. Az épület emeletein
magánlakások találhatók.

A Petőfi Sándor és a Régiposta utca sarkán álló, ma látható háromemeletes bér- és üzletház
(19. §) 1885-ben, feltehetően az 19. század közepén emelt épület felhasználásával készült
Müller Jakab részére. A terveket Retter Gyula készítette, a kőfaragó Kauser Jakab volt. A
korábbi, majd az 1885-ben emelt épület földszintjén már 1863-tól Éberling Ádám
vászonkereskedése működött, melyben 1924-ben Brammer Ödön nyitotta meg a főváros
egyik legelegánsabb méteráru-kereskedését. A ma látható külső portált, valamint a belső
polcokat, pultokat a Fischer Bernát és Fia asztalosárugyár készítette angol mahagóniból,
Brammer Ödön megrendelésére. Az üzlet a második világháború utáni államosításokig a
Brammer cég tulajdonában volt. 
A kiemelkedő utcaképi jelentőségű sarokházban található a történelmi Belváros egyik
legelegánsabb üzlete. A téglaarchitektúrát magas igényszinttel kialakított homlokzati díszítés
teszi teljessé. Építészeti részletei (korlátok, üzletportál, kő homlokzati elemek, lépcsőház,
zárterkély a sarkon) kvalitásosak, a korabeli iparművesség legjavát képviselik. Az 1924-ben
megnyitott üzlet mahagóni fából készült belső burkolata és berendezései a mai napig
épségben fennmaradtak, így azok eredeti helyén, változatlan formában való megőrzése
mindenképpen indokolt.

A Jókai u. 10. szám alatti lakóház (20. §) 1869-ben épült Senger János tervei alapján
historizáló stílusban. A saroktelken álló ház mind a Jókai, mind a Zichy Jenő utca egyik
meghatározó, kvalitásos épülete. Historizáló homlokzata arányos, harmonikus kialakítású, a
kor jellemző építészeti megfogalmazásának jó példája.
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A Király u. 78. szám alatti kétemeletes épület (21. §) máig megőrizte díszes homlokzatát és
egykori gazdag belsejét nagyrészt érintetlen állapotban, ahogyan az a 19. század második
felében kialakításra került. Az épület korábbi épület átalakításával és egyes részei
felhasználásával épült 1870-ben (az udvari szárny 1895-ben). Tervezői Hild Károly (1870),
Schirmbrandt Antal (1873) és Havel Lipót (1891, 1895) voltak. Az épületbelső kiemelkedő
értékét jelentik az épségben fennmaradt közlekedő terek, a kapualj és a lépcsőház. A
főhomlokzaton található, eredeti állapotában megőrződött historizáló üzletportál sajnos egyre
inkább ritkaságnak számít Budapesten, védelme feltétlenül indokolt. Az épület építészet- és
kultúrtörténeti szempontból egyaránt védelemre érdemes. 

A Lendvay u. 24. szám alatti villát (22. §) Strasser Sándor építtette 1893-ban Quittner
Zsigmond tervei szerint, Staerk Sándor kivitelezésében. Második emeletét 1923-ban építették
rá, Fellner Sándor tervei nyomán, átalakítva egyúttal a homlokzat tagolási rendszerét, s
kialakítva a zárt udvaros elrendezést. 1924-ben szintén Fellner tervei szerint újabb
átalakításokat végeztek az épületen. Az épületbelső elegáns historizáló famennyezetekkel,
ajtókkal és ablakokkal, stukkódíszes helyiségekkel, fémmunkákkal kialakított. 
Az igényes kialakítású épület mai – kissé lepusztult – állapota ellenére érdemes a védelemre,
mivel mind az épület külseje, mind belseje számos eredeti, 19. század végi és 20. század eleji
építészeti, képző- és iparművészeti értéket őriz. A villaépület egyedi sajátossága a
homlokzatok egykori kifestése, mely szakértő közreműködésével valószínűleg nagy felületen
helyreállítható, miáltal az épület az utcakép egyik kiemelkedő látványosságává válhat.

A Budapesti Talmud Egylet megrendelésére készült Vasvári Pál utcai zsinagóga és lakóház
(23. §) Fellner Sándor tervei alapján épült 1885-ben. Az eredetileg földszintes lakóházrészt
1899-ben Schweiger Gyula tervezte át háromszintessé. 1885-től a II. világháborúig a
zsinagóga az eredeti funkciónak megfelelően működött. 1944-45-ben előbb német, román,
majd szovjet katonák használták az imaház helyiségeit. A háború végére az épület romokban
állt, de a helyreállítási munkák már 1945-ben elkezdődtek. A rekonstrukció 1963-ra fejeződött
be. A rendszerváltás óta a zsinagógát a konzervatív irányzathoz tartozó Chabad Lubavics
Egyesület működteti.
Építészettörténetileg ritkaságnak számít, hogy egy bérház és az annak udvarában lévő
zsinagóga együttese hosszú évtizedeken át megtartsa eredeti kialakítását, funkcióját. A
zsinagóga jelenleg is a mindennapi hitélet fontos központja, az elé épült lakóépület is a
rendeltetésnek megfelelően működik. A Budapest történelmi belvárosában található egyedi
épületegyüttes védelme hozzájárul a 19-20. századi Pest hangulatának megőrzéséhez.

A Wesselényi és az Akácfa utca sarkán elhelyezkedő szecessziós sarokház (24. §) tipikus
budapesti bérház: kívül gazdagon díszített, belül egyszerű kialakítású. Az épületet Grill Róza
építtette Bálint Zoltán és Jámbor Lajos 1907-ben készült tervei alapján. Az elhelyezkedésénél
és méreténél fogva kiemelkedő városképi szereppel bíró épület homlokzatai a hatalmas, szinte
túlzó méretek ellenére is változatos és harmonikus képet mutatnak. A nagyszabású
homlokzatokon számos finom, gondosan tervezett és kivitelezett részletet – kaput,
ablakkereteket és stukkódíszeket – találunk. A ma is fellehető eredeti tervek alapján akár a
földszinti üzletportálok is helyreállíthatók volnának. Az épület ezen túl mint a neves
építészpáros, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos életművének egyik alkotása is védendő építészeti
érték. 

Az Akácfa u. 38. szám alatti historizáló stílusú bérházat (25. §) 1893-ban Moravetz József
tervezte Basel Salamon és neje, Náthán Sarolta megrendelésére. Az épület egészen 1949-ig
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magántulajdonban volt. A II. világháborúban az első emeleti szint megrongálódott, melyet
még az akkori tulajdonos állított helyre. Az épület eredeti funkciójának megfelelően ma is
lakóház. 
A 19. század végére jellemző építészeti stílusjegyeket megjelenítő bérház, a sűrűn beépített
Akácfa utcában, a váltakozó magasságú házak között elegáns homlokzatával külön figyelmet
érdemel. A ház történetében fontos szerepet játszik a földszinti helyiségekben régóta
folyamatosan működő Kispipa vendéglő, melynek leghíresebb vendége Seres Rezső volt. 

A magasabb épületek között álló földszintes, körülépített udvarú Akácfa u. 61. szám alatti
lakóház (26. §) utcai szárnya 1822-ben, udvari szárnyai 1843-ban épültek. Mindkét építkezés
terveit Pollack Mihály szignálta. 
Az épület a terület legkorábbi viszonylagos épségben fennmaradt épülete. Ezen az önmagában
való történeti értékén túl – a későbbi átalakítások ellenére – alaprajza, tömege, főhomlokzati
kialakítása ma is kiemelkedő építészeti értéket képviselnek. További értéket jelentenek az
épületbelsőben látható 19. század végi igényes nyílászárók. Az épület kétségtelenül Pollack
Mihály kevésbé igényes munkái közé tartozik, a műemléki védelem eddig elsősorban a
gazdagabb megrendelőréteg számára tervezett épületeire koncentrált. Egykor rengeteg ehhez
a lakóházhoz hasonló épületet tervezett, ezek közül ma már nagyon kevés áll. Így az épület
megőrzése Pollack életművének teljesebb, szélesebb látókörű megismeréséhez is
hozzájárulhat. 

A Csányi u. 5. szám alatti telekre (27. §) eredetileg 1872-ben Fodor István építtetett
földszintes lakóépületet Klein H. János tervei alapján. Az eredeti épületből emeletráépítéssel
alakult ki a ház maihoz hasonló állapota. A ma látható egyemeletes bérház Winkelhoffer
Mátyás és neje megrendelésére 1887-ben épült, melynek terveit Phillip János készítette. 1896-
ban a házat Robitsek József szűcsmester és neje vásárolta meg, akik toldaléképületeket
építettek a házhoz.  
Az épület a Csányi utca beépítésének, historizáló architektúrájú térfalának jelentős, kvalitásos
eleme. Igényes, vakolat-, illetve téglaarchitektúrájú homlokzata, építészeti részletei
(lépcsőház, korlátok, márvány udvari kút, nyílászárók) megőrzendő építészeti értéket
képviselnek.

A klasszicista eredetű egyemeletes Dob utcai épület (28. §) homlokzatát 1907-ben alakították
át szecessziós stílusban. A lakóház gazdag kialakítású kapualja, kovácsoltvas korlátú
lépcsőháza és a zártsorban álló városi lakóházaknál különlegesen ritka, háromtraktusos
elrendezésű utcai épületrésze a 19. századi Pest értékes építészeti emlékei. A Síp utca Dob
utcai torkolatában álló szecessziós homlokzat városképi szempontból kiemelkedően jelentőssé
teszi az épületet. A lakóház máig megőrizte díszes homlokzatának és egykori gazdag belső
kialakításának részleteit, így építészet- és várostörténeti szempontból egyaránt védelemre
érdemes.

A Rákóczi út és a Károly körút találkozásánál álló klasszicizáló modern stílusú bérházat (29.
§) dr. Hültl Dezső tervei alapján építették 1939-ben a Magyar Tudományos Akadémia
alapítványa számára. Az ötemeletes épület a szomszédos Rákóczi út 4. számú, 1935-ben épült
bérház architektúrájához igazodik. Az üzlet- és lakóház összetett térszervezésével és
tömegalakításával, visszafogottan klasszicizáló modernitásával a II. világháborút közvetlenül
megelőző fővárosi bérházépítészet impozáns alkotása. Városképi megjelenése önmagában is
indokolttá teszi műemléki védettségét.
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A Klauzál tér 13. szám alatti klasszicista stílusú bérház (30. §) vélhetően az 1838-as nagy
pesti árvíz utáni időkben épült. 1885-ben Ifj. Treuhinger József és Mária, 1890-től
Freichlinger József kiskorú, valamint Degen Árpád és Eugénia, majd 1899-től Breitner Bernát
és neje az épület tulajdonosa. 
A Klauzál tér házai a gyorsan fejlődő Pesten a 19. század második felére jellemző építészeti
irányzatokat mutatják be. A kevés klasszicista stílusú bérházak egyike a Klauzál tér és a Dob
utca sarkán álló épület, melynek tömege és homlokzattagolása is jól tükrözi a klasszicizmus
építészeti elképzeléseit. Építészettörténeti értékét növeli a számos eredeti műrészlete, így pl.
az eredeti öntöttvas lépcsőkorlátok, a nyílászárók, a vörös mészkő lépcsőfokok. 

A fentebb szereplő Károly krt. 1. szám alatti épület szomszédságában, a pesti belváros
hangsúlyos útkereszteződésének sarokpontján álló „Georgia” bérpalota (31. §) a két
világháború közötti fővárosi építészet karakteres, modern stílusban épült alkotása. A
hatemeletes, lapos tetős, vasbetonvázas, óratornyos épület a rendezési terv megszabta
beépítési vonalhoz illeszkedve épült 1935-ben a Mezőgazdasági Ipar Rt. Nyugdíjpénztára
megbízásából dr. Barát Béla és Novák Ede tervei szerint. A sarkon található üzlethelyiségeket
1948-ban áruházzá alakították át (Extra áruház), melyet 1967-ben egy újabb átalakítás
követett. 1992 körül az áruház helyén belső utcára szervezett kis üzletekből álló új
üzletközpontot hoztak létre.
A „Georgia” a szomszédos lakóépülettel szerves egységet alkotva a II. világháború előtti
magyar modern építészet magas színvonalú alkotása, amely egyedi műemléki védelmet
érdemel.

A belvárosban, a Wesselényi utca Teréz körút és Rottenbiller utca közötti szakaszán, az
Almássy tér közelében helyezkedik el a Wesselényi u. 55. szám alatti lakóépület (32. §). A
ház építése Schimann János nevéhez fűződik, aki 1885-ben vásárolta meg a telket, és először
csak egy kisebb földszintes, majd 1892-93-ban egy kétemeletes, belső udvaros bérházzá
alakította. Ő látta el az épületet homlokzati díszítőfestéssel is. A lakóház historizáló
kialakítása, városképi szerepe, és különösen ritka, allegorikus homlokzati festményei miatt
javasolt a műemléki védettségre.

Józsefváros reformátusai az 1920-as években országos gyűjtést indítottak saját templomuk
(33. §) megépítése érdekében. A kezdetben csak ideiglenesnek szánt templomépület
helyszínéül 1926 júniusában a Kölber Rt. Salétrom utca 5. sz. alatti – éppen eladásra kerülő –
kocsigyárának épülettömbjét szemelték ki. A templomot 1927. december 4-én szentelték fel.
A templomot és lelkészlakást, valamint a gyülekezeti termeket kis belső udvarral magába
foglaló épületegyüttes a Salétrom és a Kis Salétrom utcák sarkán lévő telken helyezkedik el.
Az épület külső kialakítása neobarokk stílusban fogant. A templomtér különlegessége, hogy –
a régi kocsigyár falainak felhasználása miatt – előbb tágul, majd szűkül, mivel a bal oldali
hosszfal megtörik. 
A templom és a parókia épületének műemléki védelmét rendhagyó története, szellemisége,
vitathatatlan építészeti különlegessége indokolja. A bal oldali hosszfal megtörése miatt a
templomtér egyedi módon alakul. Saroktelki elhelyezkedése, magas bérházak közé tagolódása
városképi jelentőség rangjára emeli templom és a parókia épületét.

A budapesti Könyves Kálmán körút – Vajda Péter utca – Orczy út – Elnök utca – Delej utca –
Üllői út – Bláthy Ottó utca – Győrffy István utca által határolt területen a 19. század végén
több ütemben épült fel a Budapesti Tisztviselőtelep (34. §). A Házépítő Tisztviselők
Egyesülete 1883-ban kezdte meg az építkezést a területen, s 1887-re mintegy 117 lakóház állt
készen. 1887 után még 95 telekkel bővítették a telepet, hamarosan ezek a telkek is beépültek.
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1891-ben épült fel az új kaszinó, 1893-1894-ben az általános iskola, 1909-1911 között a
gimnázium épülete. A telep eredeti tervek szerinti építkezéseit a Rezső téri templom 1931-es
megépülte zárta le. A telepen található utcavonalra épült földszintes és egyemeletes lakóházak
historizáló stílusúak, csakúgy, mint a középületek többsége. Kivételt képez a Kőrösy Albert
által tervezett szecessziós gimnáziumépület. 
Az egységesen kiépült telep történeti egységként és egyedi építészeti értékeket hordozó
épületek együtteseként egyaránt védelemre méltó. A magas színvonalúan megtervezett telep
ma is élhető, korszerű lakókörnyezetet alkot, megőrzése, az értékek megóvása melletti
használata nem ütközik különösebb nehézségbe, a lakóközösség részéről nem igényel
nagyobb lemondást. Az építészeti egység, értékes részletek megőrzése, a rendezett és
hangulatos településrész hosszú távú fenntartása, további rendezése a tulajdonosok érdeke is,
hiszen távlatilag mindez az ingatlanok értéknövekedését eredményezheti. 

A ferencvárosi Mester u. 29. szám alatti telken álló kétudvaros épületegyüttes (35. §)
földszintes utcai épülete és háromemeletes hátsó épülete Brauch Ferenc húsüzemeként épült
fel mai formájára, 1900 körül és 1909-ben. Brauch 1902-ben vásárolta meg a telket, s a hátsó
egykori raktárépületet 1909-ben építtette fel Krausz Gábor tervei szerint. Az utcai épületben
található szecessziós hentesüzletet 1902-ben vagy 1909-ben alakították ki. A hentesüzletben
eredeti gazdag díszű falicsempe, eredeti konzolos polcsor és szecessziós díszű kampósor
mutatja ma is az archív fotókkal igazolható eredeti kialakítást.
Az épületegyüttes fontos ipartörténeti emlék, épségben őrzi az 1909-ben kialakított formát.
Legfőbb értéke a szecessziós hentesüzlet, mely teljesen egyedülálló, szinte felbecsülhetetlen
kereskedelemtörténeti és iparművészeti emlékünk. 

A XII. kerületi Béla király út 26. számú telken két villaépület (36. §) áll. A homlokzatával az
utca felé néző ház „magja” a 19. század közepéről származó klasszicista épület, melyet
Leipziger Vilmos szesz- és cukorgyáros megrendelésére 1902-ben díszes oromzatú nyitott
verandával toldottak meg. Az ő megrendelésére épült 1892-ben az első villa mögött, annak
főhomlokzati síkjára merőlegesen Weinréb Fülöp tervei szerint a svájci típusú, lombfűrészelt
oromzatú, szintén földszintes nyaraló. 
A villa-együttes az átalakítások és hozzáépítések ellenére jelentős mértékben őrzi építés
korabeli formáját. Az elülső épület 19. század közepi magja a kevés megmaradt korai villa
egyikeként kiemelt értéket képvisel.

A Diana köz 14. szám alatti, lejtős hegyoldalban álló historizáló villaépület (37. §) a
lépcsőzetes terephez alkalmazkodva támfal elé épült 1922-ben Sasvári Géza és neje részére, a
terveket maga Sasvári Géza készítette. A villa délkeleti oldalához eredetileg nyitott, ma már
beüvegezett veranda kapcsolódik. A veranda déli oldalán a „Vali-lak” felirat, keleti oldalán az
1922-es évszám olvasható, melyeket virágfüzér díszít. A villához a déli oldalon lépcsőzetes
kialakítású kert kapcsolódik. 
A Szabadság-hegyet a 20. század elején a hasonló stílusú villák jellemezték, melyekből mára
csak nagyon kevés maradt fenn. Az épület szomszédságában lévő házak már új építésűek, a
villa védetté nyilvánításával a múlt egy kis darabja őrződne meg a jövő nemzedékének. Az
épület mind külsejében, mind belső tereiben megőrizte az építés korabeli kialakítást, ez
indokolja egyedi műemléki védelem alá helyezését. 

A XII. kerület patinás, régi villanegyedében lévő Szigligeti-villa (38. §) jó fekvésű, arányos
tömegű képviselője a budai hegyvidékre, illetve a Svábhegyre jellemző 19. századi
klasszicista villaépítészetnek, s emellett egykori tulajdonosa, Szigligeti Ede révén kultúr- és
színháztörténeti jelentőséggel is bír. A feltehetően 1852-ben épült villa a szerényebb
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kialakítású, méreteiben és építészeti tagozataiban visszafogottabb, kevésbé hivalkodó
épülettípusok közé sorolható. A hegyoldalba vágott teraszon elterülő egyszintes épület dór
oszlopos portikuszával a nyaralók meghitt, családias légkörét árasztja.
A villa műemlékké nyilvánítását a budai hegyvidék egykor jellegzetes arculatának megőrzése
teszi indokolttá.

A szintén XII. kerületi, de már a modern stílus jegyében épült Stieber-villát (39. §) ifj.
Paulheim Ferenc tervezte 1938-ban Stieber Adolf vasgyáros és gyermekei számára. A
villaépület a mai napig őrzi eredeti kialakítását, enteriőrje többnyire intakt. A jellegzetes
nagypolgári villa közel teljes egészében fennmaradt kertjével (Solty László, 1938) – annak
eredeti terepformáival, épített elemeivel (kerítés és kertkapu, lépcsők, támfalak, tipegő-utak,
medence, teniszpálya, óvóhely) és növényállományának nagy részével együtt – a stílus és a
műfaj hazánkban ritka, közel ép példáinak egyike. A modern villaépület szinte teljesen
sértetlenül megőrizte eredeti formáját és valamennyi építészeti részletét. A villaépítészet
műfaji hagyományait és a modernitást ötvöző terv alapján készült épület Buda korabeli
építészetének érdekes példájaként méltó a műemléki védelemre.
A kiemelkedő kerttörténeti értékekkel rendelkező, magántulajdonú kert történeti kutatatáson
alapuló helyreállítását a tulajdonos és a Buda-Hegyvidék XII. kerületi Környezetvédelmi
Közalapítvány egyaránt támogatná. 

Az egykori Postás Tisztviselőtelepen, a XIV. kerület külső részén 1910-1912 között egy-két
szintes, változatos tömegformájú, villa jellegű családi házak épültek Neuschloss Kornél
típustervei szerint. Ezeknek az egyik utolsó képviselője a Gyarmat u. 92. szám alatti lakóház
(40. §), amelyben ma is az első lakók leszármazottai élnek.
Az épület homlokzatait magas, áttört oromzatok, tornyok tagolják, oldalaikra egyszerű, ívelt,
szecessziós ízű tégladíszek futnak fel. A tetőbe több helyen ablakokat vágtak, amelyeket
madarat formázó fűrészelt, faragott faelemek kereteznek. A lakásbelsőben a helyiségek (4
szoba) a tágas hall köré szerveződnek, a lakás nyílászárói (pl. az üvegbetétes ajtók)
építéskoriak.
A Gyarmat u. 92. szám alatti épület mára az egyetlen, szinte eredeti állapotában fennmaradt
villa a Postás Tisztviselőtelepen, amely eredetileg is kitűnt társai közül az átlagosnál
változatosabb tömegformájával, igényesebb részleteivel. A helyi lakosok és a civil szféra által
egyaránt támogatott védetté nyilvánítása felhívhatja a figyelmet az alig ismert, ám
építészetileg egykor egységes és igényes telep építészeti értékeire, és a nem eléggé elismert
építész, Neuschloss Kornél munkásságára.

A cserépváraljai plébániatemplom (41. §) Csaba László Ybl-díjas építész módosított tervei
szerint 1961-ben épült fel. A téglalap alaprajzú, kisméretű épület belsejét a fugázott terméskő
falak és a bejárati, valamint az oltár vonalában födémig érő üvegfal felületek határozzák meg.
A templom művészettörténeti jelentőségét nemcsak az adja, hogy a korszak nem preferált
épülettípusának egy példája, hanem kivételes építészeti értékei is. A térformálás egyedi
módja, a tájba illesztésre való törekvés, a korszak templomépítési előírásaihoz való kreatív
alkalmazkodni tudás egyaránt kiemelkedő helyet biztosítanak ennek az épületnek a hazai
szakrális emlékanyagban.

Debrecenben a pesti német Rickl kereskedőcsalád vásárolta meg 1789-ben a Piac utca 39.
szám alatti épületet (42. §), majd a meglévő épületrészek felhasználásával 1815-ben épült ma
is látható formájában az a lakóház, melynek utcai traktusában üzlethelyiség kapott helyet. Az
udvaron álló „Lábasház” 1824-ben épült raktározás céljára.
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A Rickl-család nemzedékeken át meghatározó szerepet játszott Debrecen gazdasági életében.
A műemléki védelemmel Debrecen hagyományos, „cívisvárosi” beépítésének fogyatkozó
épületei közül az egyik impozáns, városképileg is hangsúlyos emléke őrződne meg. Annak
ellenére, hogy az épületegyüttes 2001 óta helyi védelem alatt áll, a 2006 februárjában kelt
ideiglenes védelemről szóló határozat szerint „a városrendezési terv tömbbelsőben kialakított
sétaútjának jelenleg folyó módosításához föltétlenül szükségessé vált ezen országos hírű ház
ideiglenes védelme, mert telkének sérthetetlensége csak így biztosítható”. 

A barokk stílusú edelényi kastély 1727-1730 között épült G. B. Carlone tervei szerint. Az
építtető L’Huillier báró vejéhez, gróf Forgách Ferenc tábornokhoz köthető a korai
geometrikus kert (43. §) kialakítása, melyben a konyhakerti táblák mindkét oldalán
gyümölcsösök húzódtak. Az edelényi kerthez narancsház is tartozott. Díszesebb barokk kert
létrehozását is tervezték, ebből azonban csak a kert sarkában álló pavilonok épültek meg.
Az 1820-as évek végén a kastély a Szász-Coburg-Gothai uralkodóházból származó Ferdinánd
herceg birtokába került, aki a kertet jelentősen bővítette és tájképi kertté alakíttatta át. A
természetes tájhoz hasonlítani akaró, szabadabb térformálású parkba a hidakkal átívelt Bódva
folyó ágait is belekomponálta az egyelőre ismeretlen tervező. 
Az edelényi 48-as helyrajzi számú ingatlanon álló L’Huillier-Coburg-kastélyt 1950-ben, 972-
es törzsszámon nyilvánították műemlékké. A kastélytól északra, a felvezető út mellett,
ugyancsak a 48-as helyrajzi számon álló sírkápolna 1958-ban, 973-as törzsszámon külön
védelmet kapott. A kastély műemléki környezetét 1968-ban jelölték ki és 6682 törzsszámon
vált védetté. A jelenlegi előterjesztés a kastély teljes parkjának történeti kertté nyilvánítását és
az eddiginél nagyobb, konkrétan körülhatárolt műemléki környezet kijelölését célozza.
Az edelényi kastélypark a 18. század óta létező, jelentős történeti kert, hazánk egyik
legkiemelkedőbb világi barokk műemlékének, a L’Huillier-Coburg-kastélynak a környezete.
Különböző periódusaiból megmaradt értékei fontos információt adnak az egykori
tulajdonosok kertkultúrájáról, és egyúttal fontos adalékokkal szolgálnak a magyarországi
kertművészet történetével kapcsolatban is. A kastélypark Edelény város központjában
rendkívül fontos rekreációs célú zöldterület szerepét tölti be, ekként egységes védelme és
helyreállítása a helyi közösség élete és identitástudata szempontjából is rendkívül fontos
feladat.

A Duna medrében Esztergom fölött, az 1721.5 fkm-nél álló rakodótornyot (44. §) 1927-ben
építtette a dorogi és a salgótarjáni bánya. A rakodótorony a szénnek az uszályra való
rakodását szolgálta. A szenet a parton lévő épület és a rakodótorony között kifeszített
sodronykötélen közlekedő csillék szállították a toronyba, majd onnan a torony mellett álló
uszályra csúsztatták. Az így berakodott szenet a Csepeli Hőerőműbe hajózták. A torony 1963-
ig működött; a parton álló épületet – és ennek megfelelően a sodronykötél-pályát –
elbontották. A csillepálya végleges elbontása óta az épület teljesen elszigetelődve, „területen
kívül” áll a folyómederben.
A rakodótorony a kor bányamérnöki létesítményeinek egyik jó állapotban megmaradt példája,
továbbá a Tát és Esztergom közötti folyószakasz meghatározó és impozáns eleme. A
létesítmény filigrán, szegecselt rácsos tartós szerkezete a kor mérnöki építészetének
dokumentumaként is műemléki védelmet érdemel.

A Hernád folyón – a már védett gibárti után – időrendben másodikként épült meg a
felsődobszai vízerőmű (45. §). Az erőművet dr. Bárczay Gábor földbirtokos építtette. Először
1906-ban az üzemvízcsatorna bal oldalán a malommal szoros egységben, a malom
meghajtását szolgáló turbinaházat építették meg. 1911-ben létesítették a tulajdonképpeni
vízerőművet az üzemvízcsatorna jobb oldalán: a gépházat két turbinával. A malom 1949-ben
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kapott villamosmotor-meghajtást és ezzel működött az 1963-ban történt leállásáig. A
vízerőmű gépháza és a malom turbinaháza közötti szabadzúgó helyére 1962-ben szerelték be
a 3. számú turbinát. A malom eredeti berendezését, tetőszerkezetét, fafödémeit elvesztette, a
csupasz tartófalak állnak.
A védetté nyilvánítási javaslat a malom és az erőmű épületein kívül kiterjed a finomgerebre, a
felvízcsatorna medrében álló betétpallós zsilipre, a duzzasztóműre (az I. világháborúban
elpusztult, újjáépítve 1924-ben) a surrantóval (2001), a négy turbinára és a többi gépészeti
berendezésre.
A vízerőmű 1911-ben épített gépháza eredeti állapotát őrzi. A turbinák eredeti, fafogazatú
hajtómű kúpkerekeit 1923-ban Citroen gyártmányú, öntöttvas, ívelt nyílfogazatú kerekekre
cserélték ki. Ez a hajtóműtípus technikatörténeti kuriózum, beépítésekor is egyedi, máshol
nem alkalmazott megoldásnak számított. A több mint 80 éves turbinák és kúpkerekek ma is
üzemben vannak. A vízerőmű és a malom együttese építészeti és ipartörténeti értéke miatt
javasolt a védelemre.

A 19. század 40-es éveiben valószínűleg Ybl Miklós tervei szerint emelt fóti kiskastély,
uradalmi ház és magtár (46. §) az egykor a Károlyi-kastély parkjához tartozó részen áll, s
azzal egységet képezhetett. A kiskastély földszintes, igényes kialakítású nyílásokkal
rendelkező romantikus épület. Az uradalmi ház – mely a hagyomány szerint Ybl fóti műterme
és lakóháza volt – szintén földszintes épülete rokokós kő- és stukkóelemekkel díszített. A
kétszintes magtár belső fafödéme is eredeti.
Az épületek a helyenkénti hozzáépítések ellenére megőrizték építés korabeli kialakításukat,
színvonalas elemei a kastély együttesének.

Gadács Somogy és Tolna megye határán fekvő zsákfalu, ahol a török hódoltság után
Hessenből érkező evangélikus vallású német lakosság települt le. Mára a falu lakosainak
száma 100 alá csökkent. Gyülekezeti tag egy sincs, istentiszteletet évek óta nem tartanak.
A gadácsi evangélikus templomot (47. §) az 1850-es években építették, majd 1900 körül
felújították, toronnyal látták el. A szószékoltár 1859-ből származik. Bár 1989-ben ismét
felújították, ma hatalmas beázások és vakolatleválások láthatók a belsőben.
A templom építészeti megformálása, egyszerű, de igényes kialakítása egyházművészeti és
településtörténeti szempontból is jelentős. A mára kihalt gyülekezet üresen álló temploma a
hivatalos egyházi állásfoglalás szerint eladható, fenntartásához sem ragaszkodnak. Az épület
azonban a falu önállóságának és identitásának szimbolikus eleme, védetté nyilvánítása és
fenntartása ezért feltétlenül indokolt és szükséges.

A kiegyezést követő iparfejlesztési koncepció a selyemgyártás hazai meghonosítását is fontos
célként jelölte meg. Ennek keretében Győrött 1900-ban épült fel a később nagy hírnévre
emelkedett selyemgyár (48. §). A gyár történeti beépítéséből mára csak a fonoda és a vele
egybeépült cérnázó, illetve szövöde épülete maradt fenn. A T alaprajzú épület kialakítása
hasonló az építkezéshez mintául szolgáló – később ismertetendő – tolnai selyemfonoda
épületéhez. A gyárépületben 1938-ig folyt selyemfeldolgozás.
A mai Magyarország területén a győri az egyik legjobb állapotban fennmaradt selyemfonoda.
Homlokzata, architektúrája és belső kialakítása eredeti állapotában áll. Földszintjének
öntöttvas oszlopok tartotta vasbeton csehsüveg boltozatos födéme épületszerkezeti kuriózum.  

Az 1892-ben, ifj. Szabados József tervei alapján épült historizáló stílusú gyulai vágóhíd (49.
§) településtörténetileg és városképileg is igen meghatározó együttes. Mára három
téglaarchitektúrás, földszintes épülete maradt meg: a felügyelői lakás, a vágócsarnok és az
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istálló, de miután eredeti funkcióját már nem tudta ellátni, az épületeket átalakították. A
közelmúltig a felügyelői lakásban húsipari múzeum működött, a másik két épületet pedig
oktatási célokra használták.
A Gyula főútja mellett fekvő vágóhíd igényesen megtervezett és kivitelezett ipari épület, mely
a kisebb átalakítások ellenére máig megtartotta eredeti külsejét. Településképileg
meghatározó helyen áll, és szorosan kötődik Gyula nagy múltú, híres húsiparához.
Műemlékké nyilvánítása biztosítaná a várostörténet e szegmensének emlékezetben tartását. 

A hajdúböszörményi zsinagóga (50. §) 1863-ban épült meg a közel ezer fős zsidóság
szándékából. Az épület tervezője ismeretlen, romantikus stílusa hasonlít a főtéri iskoláéhoz.
1905-ben a főhomlokzat két oldalára tornyokat emeltek. A II. világháborút túlélő száz fős
zsidó közösség erejéből nem telt a megrongálódott épület helyreállítására, a két melléktornyot
lebontották, 1956-ban pedig elhagyták az épületet. 1970 óta a helyi ÁFÉSZ használja
raktározásra.
A zsinagóga fő tömegét, jellegét mind a mai napig őrzi, az archív fotókon látható díszei rossz
állapotúak, de homlokzatai helyreállíthatók. A belsőben ma is látható gazdag díszítőfestése, a
női karzatot tartó öntöttvas oszlopok, a karzat fa mellvédje és rácsa, lépcsője, korlátja,
nyílászárói. Az épület az egyetlen megmaradt hajdúvárosi zsinagóga. 
Az önkormányzat a zsinagóga visszavásárlását és helyreállítását tervezi. Kívánatos volna,
hogy az esetleges helyreállítás, illetve a tervezett új funkcióra (könyvtár, koncertterem) való
átalakítás a műemléki szempontok messzemenő figyelembevételével, szakmai felügyelet
mellett történjen meg.

A hódmezővásárhely-kutasi út mentén álló sóshalmi iskolaépület (51. §) 1909-ben épült. A
földszintes, tornácos épület vakolatlan falai finom téglaornamentikás díszítést kaptak. Az út
felőli homlokzaton Hódmezővásárhely festett majolikából készített címere látható. A
tanteremből, kiszolgáló helyiségekből és tanítói lakásból álló épület a később épült
környékbeli tanyasi iskolák mintájául szolgált.
A tanyasi iskolák oktatásügyi, népművelési jelentősége felbecsülhetetlen a 19-20. századi
magyar kultúrtörténetben, legtöbbjüknek azonban mára már nyoma sem maradt. A még
meglévők közül az építészeti igényességet is képviselők, így a sóshalmi iskola is,
kultúrtörténeti és építészeti szempontból egyaránt érdemes a védelemre. 

Az 1948 és 1953 között id. Janáky István tervei szerint épült hódmezővásárhelyi Petőfi
Sándor Művelődési Központ (52. §) főhomlokzatával a város egyik főutcájára (Szántó Kovács
J. u.) néző vasbeton vázszerkezetű épület. Különböző magasságú épületrészeinek egymás
mellé helyezése a belső tér funkciók szerinti tagolását követi. Az épületbelsőben a kb. 400 fős
színházterem faburkolású, íves vonalvezetésű mennyezete érdemel figyelmet. A két emeletet
átfogó, körgalériás előcsarnokot Németh József falképe díszíti.
 Az épület a modern – skandináv orientáltságú – építészet első megjelenése
Hódmezővásárhelyen, s országos viszonylatban is a korszak egyik figyelemre méltó alkotása,
amely sajátos alternatíváját jelentette a korszak uralkodó, szocreál építészetének. Janáky
István a magyar építészettörténet kiemelkedő alkotója, hírnevének kialakulásában a
hódmezővásárhelyi művelődési központ fontos lépést jelentett.

Az 1898 és 1899 között, Sándy Gyula tervei szerint neogótikus stílusban emelt
hódmezővásárhelyi templom (53. §) jellegzetes, vakolatlan vörös téglás épület.
Homlokzatának leghangsúlyosabb eleme a 30 méter magas, négyszögletes testű torony,
melyet a lépcsőzetes oromfalak közül kiemelkedő, galériás kis huszártorony zár.
Oldalhomlokzatait nagyméretű körablakok díszítik. A csúcsíves bordás keresztboltozatokkal
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fedett belső tér a szószék felőli részen kiszélesedik. A belső jellegzetes elemei még a déli
orgonakarzat és az oldalkarzatok. 
A templom szomszédságában, szintén saroktelken álló lelkészlak földszintes, téglamustrával
díszített épületét a templommal egy időben, ugyancsak Sándy Gyula tervei szerint emelték.
Az épületek tervezője, Sándy Gyula a századforduló eklektikus építészetének – és ezen belül
is a templomépítészetnek – kiemelkedő alkotója. Művei ötvözik a funkciót a historizáló
formákkal és helyi hagyományokkal. Az újvárosi református templom építészeti értékei,
különleges hangulatú belső kialakítása miatt az egykorú lelkészlakkal együtt érdemes a
műemléki védelemre.

A Kapolcs központjában álló, a közelmúltban helyreállított, feltehetően a középkor óta
üzemelő malom (54. §) mai alakját 1825-ben nyerte el, az Eger-patakról alulcsapós
vízikerékkel üzemeltetett berendezése 1828-ból származik. 
A település történetében fontos szerepet játszó malmok közül az ún. Falumalom az egyik
legöregebb. A faluközpontban álló malom és molnárház impozáns együttese a falukép
meghatározó, hangsúlyos eleme. A két épület elhelyezése, tömege Kapolcs 18. századi
beépítését őrzi. A malom berendezése 1828-tól 1950-ig működött, és ma is működőképes
állapotú. A folyamatosan látogatható malom műemléki védelmét építészeti értékei mellett
ipartörténeti jelentősége is indokolja.

A K. Palágyi Sylvia által 1990-ben feltárt Kemenesszentpéter-Dombi-dűlői 1. számú halom
máig konzerválatlan római kori sírkamrája (55. §) különleges műemléki értéket képvisel: a
feltárt sírkamra csaknem 2 méter magasságú falai jó állapotban maradtak meg, egy helyütt az
eredeti dongaboltozat indítása is jól látszik. A sírkamra belsejét falfestmények díszítették. Az
ásatási megfigyelések szerint az egyik sarokban karosszék állt, amely a római kori sírkamrák
bútorozottságának az egész birodalomban ritka példája. A Noricumban és Pannoniában nagy
számban ismert dromoszos sírkamrákkal ellentétben a Dombi-dűlői sírkamra az egyetlen
bizonyíthatóan előfolyosós sírépítmény Pannoniában, ez a körülmény a sírépítményt a
nemzetközi kutatásban jól ismert és számontartott értékké teszi. A konzerválásra és
bemutatásra váró sírkamra műemléki védettsége a fenti okok miatt messzemenően indokolt,
javasolt bírságkategóriája a széleskörű nemzetközi szakmai ismertségére való tekintettel II.    

Keszthely város vezetése az 1880-as években kezdte meg a Balaton-part rendezését, mocsaras
területeinek felszámolását és a fürdő kiépítését. 1884-ben a város megkapta Festetics Tasziló
gróftól a Balaton-part egy jelentős szakaszát, melyet sétánnyá alakítottak, és hamarosan a
szálló építésének gondolata is felmerült. 1894-ben Schadl János által tervei szerint felépült a
Hullám Szálló (56. §). A kétszintes, saroktornyos épület főhomlokzatának hangsúlyos eleme a
földszinti nyitott terasz és az első emelet faoszlopos loggiája a lombfűrészelt díszű oromzattal.
Az épületet 1897-ben bővítették, jelenlegi formáját egy 1913-as tűzvész után nyerte el. A
nagy látogatottság lehetővé tette, hogy a Balaton-partra új szállót építsenek. Az 1895-ben
emelt Balaton Szállót szintén Schadl János tervezte. A főhomlokzatával a Balatonra néző
kétszintes szállodaépület nyugodt, egyenletes ritmusú homlokzatát vasoszlopokkal tartott
összefüggő erkélysor és terasz egészíti ki. A Hullám Szálló ma is üzemel, míg a Balaton
Szálló üresen áll.
A keszthelyi Balaton-part a város 19. század végén kialakított arculatát meghatározó
jellegzetes településképi elem. Az itt épült Balaton Szálló a mellette álló Hullám Szállóval
együtt csaknem maradéktalanul őrzi építéskori tömegformáját, homlokzatait, építészeti
tagozatait, így az előttük meghagyott parkkal, sétánnyal ma már szinte egyedülálló módon
idézik fel a századfordulós balatoni üdülővilág hangulatát. A két parti szálloda rendkívül
népszerű a keszthelyi lakosok körében. A városvédők a lakosság támogatása mellett több
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alkalommal is közbenjártak az épületek megmentéséért. A közelmúltban tervezett
„élményfürdő”-komplexum létesítése a két parti szálloda és a közvetlen Balaton-part sorsára
is kihatással lett volna. Jelenleg a város új vezetése elállt e szándéktól, de a part értékeinek
megőrzése megnyugtatóan az országos védelemmel érhető el.  

A kisasszonyfai Batthyány-uradalom magtára (57. §) a 19. század első harmadában épült
kétszintes tetőterű, klasszicista stílusú téglaépület.
A volt uradalmi magtár építészeti értéke a nyugodt, harmonikus tömegformálásban rejlik. A
csehsüveg boltozatos földszint dísztelenül is impozáns tere, a nagy részben eredeti faanyagát
őrző emeleti és tetőtéri födémek, valamint a fedélszék mindenképen megőrzendő értékek. A
magtár nem csak építészeti, hanem mezőgazdaság-történeti értéket is képvisel.

A Pártos Gyula tervei szerint 1872-1880 között neoreneszánsz stílusban épült, Szent István
király tiszteletére szentelt kiskunfélegyházi templom (58. §) a település főutcáján áll. Bejárata
előtt árkád található, az előcsarnok keresztboltozatos, a főhajó négy boltszakaszos. A szentély
lépcsőzetesen megemelt főoltárának táblaképén István király felajánlja a koronát Máriának, a
kereszthajóban négy fa mellékoltár és egy márvány oltár található. A belsőt ezen felül
szobrok, faragott padok, orgona, freskók, falfestés, szószék, harangok díszítik. A templom
kertjében műemlékileg védett Szentháromság-szobor, továbbá értékes Szent Család-szobor
áll.
A római katolikus újtemplom és a közelben álló régi templom a település szakrális központját
képezik, városképileg jelentősek. A védelemre javasolt templom Pártos Gyula, a magyar
építészet kiemelkedő alakjának életművéhez tartozik. Mind az épület, mind 19. és 20. századi
berendezése fontos helytörténeti, művészettörténeti és műemléki értéket képvisel. Védetté
nyilvánítása ezen értékek megőrzése, műemléki kutatása szempontjából is indokolt.

A Kisszőlős településmagjától délre, sík területen álló Szent István-kápolnát (59. §) 1762-ben
építették. A kisméretű barokk kápolnaépület hangsúlyos íves oromzatát timpanon zárja. A
közelmúltban felújított épületben minden év augusztus 20-án szertartást mutatnak be. 
A Szent István-kápolna a település arculatának meghatározó eleme. Látványos oromzata,
arányos tömege, jó állapota rangos helyre emeli a Szent István tiszteletére emelt vidéki
barokk kápolnák sorában. A település egyetlen műemlékével, a barokk eredetű római
katolikus templommal együtt a kápolna Kisszőlős épített örökségének értékes eleme.

Az 1745-ben épült horvátnádaljai római katolikus templom (60. §) a fésűs beépítésű útifalu
közepén áll. Az egyhajós épület nyugati oldalát torony, keleti végét félköríves apszis zárja. A
templom berendezésének egy része (négy oltár, szobrok) a 18. századból származik. A falakat
architekturális és stilizált festett ornamentika díszíti (1944). A templomkertben három kősír
áll a 18. és a 19. századból, illetve egy barokk Immaculata-kőszobor. A templomot a
Szentlélek tiszteletére szentelték.
Az eddig mindössze egyetlen műemléket számláló település legjelentősebb és legrégebbi
épülete a településképet is meghatározó római katolikus templom. Az épület és berendezése,
festészeti díszítése műemléki színvonalúak, megőrzésüket csupán a védettség biztosíthatja. A
templomkert a benne található síremlékekkel és szobrokkal a történeti használatot bizonyítja,
és fontos helytörténeti és művészettörténeti értékkel ruházza fel a település központjában álló
szakrális együttest.

Körösszegapáti első, téglából emelt református temploma 1742-ben épült, a ma is álló
templomot (61. §) 1786-91 között emelték a település főutcájának központi térré szélesedő
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szakaszán; mai formáját 1822-ben, a torony felépítésekor nyerte el. A templom az 1960-as
években műemléki védelem alatt állt, később törölték a jegyzékből. 
Az épület a településkép fontos és meghatározó eleme. Annak ellenére, hogy a végleges
formája több periódus eredménye, impozáns, jó arányú épület. Barokk kori berendezése,
felszerelése jó állapotban, teljességében fennmaradt. 

A kővágóörsi épület (62. §) Balaton-parti telkét Bajcsy-Zsilinszky Endre az 1920-as évek
végén vette bérbe, hogy rajta nyaralót építsen. Az épület mintájául egy balatonszemesi
parasztház szolgált, építkezése 1937-ben fejeződött be. Bajcsy-Zsilinszky a nyarakat 1943-ig
e házában töltötte.
A népi ihletésű épület a Balaton-felvidék jellegzetes építészeti motívumait követi. Ezek
tudatos alkalmazása a népi-nemzeti stílus felelevenítését célzó eszmei irányzat
leszármazottjának tekinthető. Az épület – mely majdnem eredeti állapotában maradt meg –
egyszerű, de értékes eleme a műemlékkel mostanáig nem rendelkező településrésznek.

A Mecsek hegységben kezdetben a szénbányászat, majd 1955-től az uránbányászat volt a
meghatározó. Az egyetlen magyarországi uránbánya I. bányaüzeme 0/6 aknatornyát (63. §)
Majsai József bányagépészmérnök tervei alapján építették 1956-ban. A Halimba-devecseri
típusú aknatorony az érclelőhely kimerülése után, 1972-től elvesztette eredeti funkcióját.
Azóta az aknánál működő vízkiemelő szivattyúk és csővezetékeik esetenként szükséges
leeresztésére vagy kiemelésére szolgál.
Az elmúlt 50 évben mind a környék településeinek történetében, mind országos szinten fontos
szerepe volt a mecseki uránbányászatnak. A bányák bezárása után a felszíni létesítményeket,
így az uránbányászat aknatornyait is lebontották. Az I. bányaüzemi 0/6 akna, amely az
uránbányászatot a kezdetektől végigkísérte, az egyetlen és az utolsó álló aknatorony. Az
impozáns szerkezetű építmény jelentős bányászati emlék, megőrzése ipartörténeti
szempontból kiemelkedően fontos. 

A dericskai Huszár család volt az építtetője az 1800 körül klasszicista stílusban épült
mezőszilasi Zsembery-kúriának (64. §). A kúria eredetileg a szomszédos Droppa-kastély
kiszolgáló épülete lehetett; a Zsembery nevet egyik 20. századi tulajdonosa után kapta. 1945
után az épületet államosították, benne a helyi mezőgazdasági szövetkezet raktára működött. 
A műemlékkel jelenleg nem rendelkező Mezőszilas egyik legkorábbi épülete a Zsembery-
kúria, mely ma is őrzi javarészt eredeti kialakítását. A megőrzött részletelemekkel együtt a
kúriaépület jelentős építészet- és településtörténeti értéket képvisel. 

Miskolc védelemre javasolt területe (65. §) magába foglalja a város történeti településrészeit:
a belvárost és az avasi pincesort, valamint az egykor önálló Mindszent települést. A terület
határán belül a kisszámú középkori emlék mellett a legkorábbi számottevő építészeti
emlékanyag a 18. századból maradt fenn. Az Avas pincesorai ma is őrzik a 19. század eleji
kialakításukat, de a pincék közül számos korábbi eredetű is lehet. 
A terület beépítésében meghatározó korszakok közül legkorábbi a 18. század végének barokk
emlékanyaga, erre szervesen rakódott rá a historizmus korszakának építészeti anyaga.
Jelentős, jó színvonalú épületállomány képviseli a huszadik század elejét és a két világháború
közötti korszakot. Kevésbé szervesen csatlakozik ehhez a huszadik század második felének
épületállománya, amelyben szintén találunk magas kvalitású épületeket. 
A kijelölt terület olyan rendkívüli, sajátos és egyedi történeti és építészeti elemeket foglal
magába, amelyek megőrzése nemcsak Miskolc város vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megye
számára jelentős, hanem országos viszonylatban is hangsúlyos. Ilyen egyedi és pótolhatatlan
értéket képvisel az avasi pincesorok együttese vagy a belvárosi Széchenyi utca átjáróházas
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rendszere. Mindezekhez járulnak egyes értékes épületegyüttesek (avasi templom és temető,
minorita templom és rendház, Kossuth utca és Rákóczi utca házsorai, Széchenyi utca és
Városház tér házsorai, egyes terek épületegyüttesei), valamint az egyedi építészeti értékek.
Bár a területen a 20. század második felének nagyszabásúnak gondolt, valójában
meggondolatlan városrendezési koncepciójának köszönhetően egyes épülettömbök építészeti
értékeit súlyos veszteségek érték, a terület történeti egysége (utcahálózat, történeti
épületegyüttesek, egyes utcák házsorai) mégis viszonylag épen megmaradt, s a kijelölt terület
határvonalán mindenfelé találunk a város régebbi korszakaiból származó értékes épületeket. 
Miskolc város kiemelkedően szép természeti környezetben helyezkedik el, ami a város
építészeti és történeti értékeivel együttesen a nehézipar felszámolása után egyik alapja lehet a
város új arculata kialakításának. A kijelölt területen számos „hézag”, beépítendő terület
található jelenleg, és találunk elhibázott koncepció alapján született, a városképet hátrányosan
befolyásoló, kevésbé színvonalas épületeket is. A város építészeti és történeti értékeinek
módszeres feltárása után egy értékvédelmi szempontokon alapuló városfejlesztési terv jó
irányba változtathat ezen, s kialakíthatja Miskolc megfelelő fejlesztési irányvonalát. 

Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló diósgyőri vár szerves részét képezi a vizesárok
külső fala, az ún. kontrafal (66. §). E fal egyes részeit a korábbi helyreállítás során
rekonstruálták, jelzés szinten helyreállították. 2002-ben a Lovász Emese régész által vezetett
ásatás során előkerült a fal egy újabb szakasza. Ez a feltárás igazolta azt a feltételezést, hogy a
kontrafal a vár melletti telkek alatt húzódik. Tekintettel arra, hogy ezek a telkek egy védett
műemlék elválaszthatatlan részét képező épületrészeket rejtenek a felszín alatt, szükséges
műemléki védettség alá vonásuk. Szintén csak részben került műemléki védettség alá a várhoz
nyugatról csatlakozó Huszárvár, amelynek falmaradványai a 32818/1-2 helyrajzi számú
ingatlanokon már régóta ismertek.

A Miskolc gazdasági életében jelentős szerepet játszó kereskedőréteg többnyire barokk
kereskedőházai között ritka kivételként jelenik meg az Ady Endre u. 5. szám alatti klasszicista
stílusú épület (67. §). A már védett és az ezután védendő barokk kereskedőházak funkcionális
változásainak irányát e későbbi klasszicista példa szemlélteti, mintegy átmenetet jelentve a
19. század második felében épült nagyszámú miskolci üzletház felé. A nagyrészt
rekonstruálható épület máig megőrizte díszes homlokzatának és egykori gazdag belső
kialakításának egyes részleteit. Az épület építészet- és kultúrtörténeti szempontból egyaránt
védelemre érdemes.

A miskolci Zenepalota (68. §) 1926-1927-ben épült Wälder Gyula tervei szerint neobarokk
stílusban. A háromszintes épület erkélyes főhomlokzatán és a Hunyadi utcára néző, díszes
kialakítású oldalhomlokzatán finom mívű kovácsoltvas-díszítmények, a barokk stílust idéző
épületszobrászati elemek láthatók. Az épület belsejének különleges értéke a kétszintnyi
magasságot átfogó, nézőtéri erkéllyel, színpaddal és fölötte beépített orgonával ellátott
koncertterem, melyet stukkókeretes freskók díszítenek. Az épület belső terei, lépcsőházai és
folyosói is elegáns, neobarokk díszítményeket hordoznak.
Az épület tervezője, Wälder Gyula a két világháború közötti magyar építészet kiemelkedő
alakja. Az általa kialakított, Wälder-barokként is emlegetett sajátos neobarokk stílus szép
példája a Zenepalota, mely a reprezentatív, historizáló formákat funkcionálisan is igényes, a
modern követelmények felé is nyitott épületben egyesíti, s kiválóan illeszkedik Miskolc e
részének 19. századi, egységes műemlék jellegű utcaképébe.  
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Az 1900 körül épült földszintes lakóház (69. §) Miskolc belvárosában, a Régiposta és a
Szentpáli utca sarkán áll. Az U alakú, függőfolyosós, belső udvaros épület eredetileg
lakóháznak épült, a belsőt később átalakították, jelenleg üresen áll.
Az épület Miskolc jellegzetes polgárházainak egyikeként szervesen hozzátartozik a belvárosi
utcaképhez. A homlokzatképzés, tetőforma, tömegalakítás és az eredeti részletek műemléki
értékeket képviselnek. Az épület védetté nyilvánítása a környezet történeti arculatának
megóvása, valamint az épület egyedi értékeinek megőrzése érdekében elengedhetetlen
fontosságú.

A budapesti Hajós és Villányi cég, azaz Hajós Alfréd és Villányi János irodája készítette a
miskolci Hitelintézeti Palota (70. §) terveit. Az 1913-ban épült, historizáló és szecessziós
jegyeket ötvöző épület Miskolc belvárosának szívében, a Széchenyi utcában található. Az L
alakú épület utcai homlokzatát erkélyek, zárterkélyek és loggiák tagolják, a belsőben jelentős
értéket képviselnek a kovácsoltvas elemek. A telek északi részén 1904-ben épült faverandás
fényképészeti műterem áll.
Az épület Miskolc történeti belvárosában, a reprezentatív sétálóutcában található. A
telekalakítás az ősi jobbágytelkekből, a kötelekből maradt fenn, amelyek a város centrumában
létező szalagtelkek voltak, eredetileg az utca felőli oldalon a lakóházak, a telkek belső részén
a gazdasági épületek álltak. Az épület utcai homlokzatképzése, tömegalakítása, kovácsoltvas
elemei jelentős értéket képviselnek, védetté nyilvánítása településtörténeti, településképi és
építészeti szempontokkal egyaránt indokolható. 

A Miskolc, Széchenyi u. 33. szám alatti kétemeletes saroképület (71. §) 1877-78-ban épült
szálló céljaira. A szomszédos telken 1767-től üzemelt a miskolci koronauradalom hasonló
nevű földszintes fogadója, melyet 1872-ben Szabó Gyula és Pilta Miklós megvásárolt a
szomszédos telkekkel együtt, itt építve fel Miskolc akkori legnagyobb szállóját. Az épületet
1934-ben Menner László tervei alapján bérházzá alakították, ezt a funkcióját jelenleg is
betölti. A szomszédos épületből 1945-48 között költözött a Széchenyi utcai egyik
üzlethelyiségbe a Fehér Kígyó gyógyszertár, melynek szecessziós berendezése a
századfordulós iparművészet kiemelkedő színvonalú emléke.
Az épület a magyarországi historizáló szállóépítészet egyik legimpozánsabb emléke, amely
szinte változtatás nélkül őrzi neoreneszánsz stílusban épült díszes homlokzatát és igényes
kialakítású belső részleteit. 

A Széchenyi u. 52. szám alatti egyemeletes, romantikus-historizáló stílusú lakóház, az ún.
Silbiger-ház (72. §) az 1860-80-as években épülhetett jelenleg még nem azonosítható építész
tervei alapján. Az épületben üzemelt 1888-tól Miskolc első telefonközpontja.
Az igényes kialakítású lakó- és üzletház máig megőrizte díszes utcai, valamint szellemes
kialakítású udvari homlokzatát. Az épület építészet- és kultúrtörténeti szempontból egyaránt
védelemre érdemes.

A Miskolc, Zsolcai kapu 7. szám alatti kétemeletes, szecessziós és historizáló (neobarokk)
lakóépület (73. §) Weisz Józsefné részére épült 1909-ben Korach Miksa miskolci műépítész
tervei alapján. 
A kiemelkedően igényes és részletgazdag kialakítású épület máig megőrizte szecessziós és
historizáló stílusban épült díszes homlokzatát, festett mennyezetű stukkódíszes kapualját,
lépcsőházának burkolatait, stukkódíszeit, szélfogóit, kovácsoltvas lépcső- és folyosókorlátjait,
illetve bejárati kovácsoltvas kapuját. Az épület, mely építészettörténeti és iparművészeti
szempontból egyaránt védelemre érdemes, kiemelkedő példája a 20. század eleji miskolci
építőipar magas színvonalának.
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A Czóbel-villaként ismert következő épület (74. §) a 19. század végén létesült lillafüredi
villasor legjelentősebb villaépülete. A hatalmas erdős kert közepén álló kétszintes eklektikus
villa valószínűleg az 1920-as évek közepén épült, az ún. svájci típusú villák csoportjához
tartozik. Homlokzatai a földszinten vakolt kváderköves, az emeleten vakolatlan tégla
kialakításúak, északnyugati sarkán meredek sisakkal záródó torony áll. Jellegzetes elemei a
földszinti, öntöttvas oszlopokkal alátámasztott, oldalt nyitott terasz, a felette lévő
faszerkezetű, beüvegezett loggia és a homlokzaton mindenhol megtalálható kovácsoltvas fali
díszítőelemek, valamint eresztartók.
A környezetébe harmonikusan illeszkedő épület kialakítása és részletei színvonalas, minőségi
architektúrát hordoznak és az építtető magas igényszintjéről tanúskodnak. Az épület
lényegtelen átalakításoktól eltekintve mind külső, mind belső szerkezeteit tekintve eredeti
állapotában maradt fenn.

A nagykőrösi Derkovits u. 3. szám alatti lakóház (75. §) udvari szárnya a 19. század első
felében épült klasszicista stílusban, előtte részben toszkán oszlopra támaszkodó, részben
félköríves nyílássoros tornác (ámbitus) hordozza a klasszicista stílus jellegzetességeit. Az
utcai szárnyat a 20. század elején (1907 körül) szecessziós ízlésben építették át, homlokzata,
nyílászárói, burkolatai, kapuja, egyes berendezési tárgyai e stílusirányzat magas színvonalú
alkotásai. Az épületen azóta komolyabb beavatkozás nem történt.
A Nagykőrös főterén álló, földszintes lakóház fontos városképi szerepe mellett magas
színvonalon mutatja be az alföldi település építéstörténetének jelentős korszakait. Nem csupán
színvonalas homlokzata, de kapuja, nyílászárói, kályhája, burkolatai is eredeti állapotukban
maradtak fenn. Nagykőrös nagy számú és értékes szecessziós épületei közül jelenleg egyetlen
sem áll műemléki védelem alatt. A magas színvonalú szecessziós épületállományból a tárgyi
épületet városképi szerepe és külső-belső intaktsága emeli ki.      

Kernstok Károly (1873-1940) Nyergesújfalun, anyai nagyszüleinek házában nevelkedett.
Közel negyvenévesen, 1912-ben tért vissza a településre, ekkor építtette a földszintes villát
(76. §) nagy előkerttel, faoszlopos tornáccal.
Kernstok Károly, a Nyolcak-csoport vezéregyénisége életútját meghatározó erővel kísérte
végig Nyergesújfalu. Mind a település, mind a festő számára fontos helyszín a Kernstok-villa,
az alkotóműhely, ahol a század első évtizedeinek legjelentősebb alkotói, történelmi
személyiségei, a szellemi-művészeti mozgalmak vezető alakjai is megfordultak. Ez a villa
adott otthont az 1919-es művészeti szabadiskolának, a növendékek sorában Derkovits
Gyulával.
A magyaros-szecessziós stílusjegyeket hordozó, arányaiban és részletkiképzésében igényes és
színvonalas épület Nyergesújfalu 20. század eleji beépítését őrzi. A Kernstok-villa jelenleg
helyi védelem alatt áll.

A 14. századi ónodi gótikus várkastélyt Perényi Imre nádor építtette át reneszánsz stílusban,
majd a kastély köré a 16. század folyamán, a török veszély miatt egy négy óolasz rendszerű
sarokbástyából álló külső falöv épült (77. §). Eger eleste után a vár első vonalbeli végvárrá
vált, 1639-ben sikertelenül ostromolta a török. Az olaszbástyás várfalakat a 17. század első
felében megmagasították, az ágyúlőréseket átalakították, az északnyugati és délkeleti
sarokbástyát beboltozták. Ebben az időszakban került sor a nyugati fal mellett ma is látható
ágyúdomb kialakítására. 1688-ban a várat a császári csapatoktól visszafoglaló törökök
felgyújtották, stratégiai szerepe megszűnt. A 19. század elején a vár területén gazdasági
épületeket emeltek, északi falát és az északkeleti sarokbástya nagy részét a Sajó két áradása
romba döntötte. 
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A 2003-ban újra megkezdődő kutatások során derült fény arra, hogy a vár egykori területének
jelentős részei túlnyúlnak az 1950-ben védetté nyilvánított ingatlan területén. 2005-ben
ideiglenes műemléki védettség alá kerültek a várat védelmi célokból körülvevő 17. századi
eredetű földsánc maradványai. A jelenleg is műemléki védelem alatt álló várrészen a külső
bástyás falöv építészeti maradványai részben már bemutatásra kerültek, a vár szerves részét
képező árokrendszer és kapcsolódó földművek építészeti megjelenése a vár eredeti
összképének bemutatása szempontjából fontos, megőrzendő értéket képviselnek, ezért
indokolt a rendelettervezetben megjelölt területek műemléki védelem útján történő
megőrzése.

A Magyar Királyi Államvasutak 1890-ben kezdte meg a vasúti hálózatba bekötött települések
növekvő igényeihez méltó új felvételi épületek létesítésének programját. A pécsi vasútállomás
mai, historizáló stílusú felvételi épülete (78. §) 1898-99-ben épült Pfaff Ferenc tervei alapján.
A nyerstégla burkolású, tágas, reprezentatív előcsarnokot rejtő épület utcai homlokzatát
főként neoreneszánsz elemek díszítik. A vágányok felőli homlokzat visszafogottabb, de
igényes kidolgozásával egységes hatást kelt.
A pécsi vasútállomás épületeinek együttese a déli vasútvonal kiépülésének minden fejlődési
fokozatát reprezentálja. A 19. századi épületek ma is jó állapotban vannak és javarészt eredeti
állapotukat mutatják. A főépület rendkívül gazdag homlokzati díszítésével és tagolásával az
egyik legreprezentatívabb a régi századforduló vasúti épületei közül. A területen találhatóak
még az 1890-es években épült téglafalas, favázas tetőszerkezetű szertárak, az egykori istálló,
valamint a vízház, melynek tömbjéhez torony kapcsolódik.

A pécsi vasútállomás közelében álló háromszintes vasútigazgatósági épület (79. §) Jeney Ernő
tervei alapján épült 1917-ben. A jellegzetes terméskő lábazattal kialakított épülettömbök két
belső udvart fognak közre. Az épület íves oromzata és mozgalmas tetőidomai reprezentatív
hatást keltenek, ablaknyílásai alatt népies ornamentális díszítmények találhatók. A belső tér
lépcsőkorlátjai és a folyosók oldalfalai mázas Zsolnay-kerámia burkolatot kaptak.
Az épület vasúttörténeti emlék, a helyi szecesszió visszafogottabb stílusához alkalmazkodó,
egyszerűségében méltóságteljes kialakítással. Híven tükrözi az 1910-es évek modernizációs,
funkcióelvű irányzatának, valamint az I. világháború alatt és a monarchia összeomlásának
közepette uralkodó szűkösebb anyagi viszonyok együttes hatását.

A pomázi népi lakóház (80. §) a település központi részén található, lakóépületből és arra
merőleges melléképületből álló 19. század eleji épületegyüttes, jelenleg tájház. A konyhában
máig áll az egykori szabadkémény boltszerkezete, fölötte a padláson a kéménytest, a
szobákban eredeti gerendázat látható. A lakóépület alatt részben dongaboltozatos pince,
mellette az udvar alatt 18. századi dongaboltozatos pince húzódik.
A településen jelenleg az egyházi és a földbirtokosi építészet emlékei tartoznak műemléki
védelem alá. A Kossuth utca 48. szám alatti épület Pomáz és a szűkebb tájegység
hagyományos népi építkezését reprezentálja, védetté nyilvánítása révén a településre jellemző
építészetet teljesebben mutatná be a műemlékállomány. 

Sárbogárd város Bogárd és Tinód egyesülésével jött létre a 19. század közepén. 1945 előtt
Sárbogárdon nagyjából 500 főt számláló zsidó közösség élt. Zsinagógájuk (81. §) 1908-ban,
Sárbogárd városiasodásának lezáruló időszakában épült. Frigyszekrényében 5 tóratekercs volt
elhelyezve, melyeket ezüsttárgyak díszítettek. A háború után hazatért néhány család a
zsinagógát még rövid ideig használta, majd az épületet eladták, benne tulajdonosa bútorraktárt
alakított ki, de néhány éve üresen áll.
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A zsinagóga kétszintes épülete a fő utca egyik mellékutcájában, a központ szomszédságában
áll. Az önkormányzat szándéka szerint kulturális célra, esetleg kiállítótérként szeretné
hasznosítani az épületet. A zsinagóga fennmaradásához és hasznosításához a műemlékké
nyilvánítás nagy segítséget jelentene.

 A több összefüggő épületből álló, szecessziós jegyeket viselő soproni tűzoltólaktanya (82. §)
1913-1914 között épült Wälder József, Sopron város egykori főmérnöke tervei alapján
 A jó arányérzékkel megoldott változatos tömegalakítású komplexum részleteiben a bécsi
szecesszió hatását őrzi. Az épület mai megjelenése az 1980-as felújítás ellenére is hiteles
képet ad. A műemlékekben gazdag város szecessziós középületének védetté nyilvánítása a
település olyan újabb értékeinek – a soproni századforduló, századelő építészetének –
megbecsülését jelentené, melynek korábban nem szenteltek kellő figyelmet. 

A szegedi új zsinagóga építésze, Baumhorn Lipót tervei szerint épült 1901-1902-ben a
kétemeletes, szecessziós elemeket felhasználó eklektikus izraelita hitközségi székház (83. §).
A téglaburkolatú homlokzatból enyhén kiemelkedik a belsőben található kétszintes,
reprezentatív tanácsterem tömege. Az épület nyílásai félkörívesek, a rizaliton háromkaréjos,
mérműves, színes üvegablakok nyílnak, melyek a szomszédos zsinagóga keleties, mór jellegét
idézik. 
Az épület külső homlokzatai és belső terei egyaránt részletgazdagok, míves kidolgozásúak. A
környezetével is összhangban lévő, az egyházi és világi építészet jegyeit szerencsésen
egyesítő épület Baumhorn Lipót életművének mindenképpen megőrzésre érdemes darabja. 

A Schulek Frigyes által tervezett, 1882-84 között neogótikus stílusban épült szegedi Kálvin
téri református templom (84. §) gótikus stílust idéző, bordás boltozatokkal kialakított belső
terében számos gótikus stílust idéző mészkőfaragvány (konzolok, oszlopfők, zárókövek),
egységes faberendezés, továbbá az Úrasztala fölött hatszögű csillagboltozat található. A
téglafalazatú épületen mészkő díszítmények is találhatók, a falak támpillérekkel vannak
megtámasztva, melyek között csúcsíves, festett üvegablakok nyílnak. 
Az épület az árvíz utáni újjáépítés és városrendezés részeként jött létre. Invenciózus alaprajzi
elrendezésével, részletgazdag, igényes kidolgozásával, valamint egységes belső terével és
berendezésével a templom neogótikus építészetünk színvonalas emléke és a neves építész
megőrzésre méltó alkotása.

Az 1910-1912 között a fenti templom szomszédságában épült szegedi református palota (85.
§) Magyar Edének, a 20. század eleji Szeged egyik legjelentősebb építészének historizáló és
szecessziós stíluselemekkel díszített műve. Magyar Ede több lakóházat tervezett Szegeden,
főként a belga és francia szecesszió stílusában. A református palota az építész utolsó késő
szecessziós alkotása. Az épületben parókia, elemi iskola, és bérlakások kaptak helyet. A
homlokzatot szimbolikus mozaikképek és műkőszobrok díszítik. A telek adottságait
maximálisan kihasználó, a zárt és nyitott erkélyekkel egyedi, mozgalmas tömegalakítású és
igényes részletkiképzésű épület jelentős mértékben meghatározza a városképet, műemlékké
nyilvánítása építészeti értékei mellett emiatt is feltétlenül indokolt. 

A szegedi ún. Márer-ház (86. §) Márer Ármin terménykereskedő megrendelésére Tóbiás
László és Pick Móric szegedi építészek tervei szerint épült 1911-ben, szecessziós stílusban. A
két utcára néző, kétszintes épület tömegformálásában és részletképzésében rendkívül
változatos, játékos hatást kelt. A homlokzatot egymást átható függőleges és vízszintes elemek
(loggiák, hengeres toronytestek kis kupolák, váltakozó orommezők) teszik mozgalmassá.
Mindenhol megfigyelhető a részletek geometrikus ornamentális díszítése, invenciózus
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kidolgozása. A belsőben a lépcsőházi előtérben és a lépcső korlátján, valamint zömök
oszlopain folytatódik a díszítőmotívumok játéka. Figyelemre méltó a lépcsőházi színes
üvegablak.
Az épület a szegedi szecesszió „kismestereinek” magával ragadó, egyedi alkotásaként
tanúskodik arról, hogy az 1910-es évekre már nem csak a nagy belvárosi palotáknál, hanem
kisebb lakóépületeknél is megjelennek a modern stílustörekvések. A tervezői és megrendelői
igényesség szép példájaként az épület mindenképpen védésre érdemes.

A Székesfehérvár, Várkörút 19. szám alatti historizáló lakóház (87. §) a Koronázó tér egyik
meghatározó épülete, a 19. század közepétől kiépülő tér összképének fontos eleme volt,
amelyet fokoz az a körülmény, hogy a tér déli házsorából ma lényegében már csak két-három
épület áll. A 1861-ben tervezett és 1862-ben felépült lakóház Szász Ferenc fehérvári építész
(1814-1888) oeuvre-jének is fontos emléke; másik fehérvári főművét, az 1864-ben épült
neológ zsinagógát 1946-ban lerombolták. A lakóházban működött a 20. század elejétől az
izraelita hitközség által fenntartott szeretetház (árva- és aggintézet), így az épületnek fontos
hely- és kultúrtörténeti szerepe is van. A jelenlegi lakóház korábbi, 18. század eleji lakóépület
maradványainak felhasználásával épülhetett. A lakóépület nyugati része alatt húzódik a 13-14.
századi városfal egy szakasza, illetve területén található az 1602-ben épült Monostor bástya
maradványa is. 

A szentesi téglagyárat (88. §) Zsoldos Ferenc építtette 1882-ben. A gyár épületegyütteséből az
ún. Hoffmann-féle kemencét és a 19. század végén épült lakóházat javasolja műemléki
védelemre az előterjesztő. A gyár a város keleti határában található, bányája a gyárterülettől
északkeletre helyezkedik el. Az itt alkalmazott körkemencés égetési eljárást 1850-ben
fejlesztették ki. Az új eljárás gyorsan elterjedt, ilyen kemence épült többek között Sásdon,
Békéscsabán, Mezőtúron, Túrkevén, Kisterenyén is. Az új technológia meggyorsította a
gyártást, ennek eredményeképpen a 19. század második felében fellendült a téglagyártás. 
Szentes első és az államosításig legjelentősebb nagyipari üzeme a Hoffmann-féle kemencével
dolgozó Zsoldos-malom volt. A Hoffmann-féle kemence az 1850-ben történt technológiai
újítás épített emléke. Ipartörténeti jelentősége a folyamatos égetést lehetővé tevő, nyújtott
gyűrű alaprajzú, 16 kamrás kiépítés. A téglagyár a – Szintén Zsoldos Ferenc által épített –
malommal együtt a város történetének szerves részét képezi. Az eredeti kialakítását őrző,
harmonikus arányú épület jó műszaki állapotban maradt fenn. A műemléki védelmet a
kemence és a lakóház építészeti értékein túl ipartörténeti jelentőségük is indokolja. A
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az épületre ideiglenes védelmi határozatot adott ki.  

 A szombathelyi lovassági laktanya (89. §) 1888-1889 között épült fel a város korábban
beépítetlen északkeleti részén, a Kőszegi országút melletti 42 holdas, parkosított telken Pártos
(Putzmann) Gyula (1845-1916) tervei alapján. A 43 épületből, „alakulótérből”, sportpályából,
lovaglóterekből álló együttes a maga korában a legnagyobb és legmodernebb ilyen
intézménynek számított a Monarchiában. Az együttesnek az Apáczai Csere János Alapítvány
tulajdonában lévő nagyobb, nyugat felé eső része 2000 óta védett műemlék. A kelet felé eső
rész, amelyen egykor az alakulótér, a lovaglópályák és az istállók egy része feküdt, és ahol a
még meglévő egykori pótraktár és börtön emelkedik, jelenleg műemléki környezetként védett.
Utóbbiak egyedi védelmével az egykori laktanyaegyüttes egészének megőrzésére és
helyreállítására nyílna mód. 
 
A Taliándörögd, Kossuth u. 8. szám alatti földszintes kúriaépületet (90. §) a 18. század végén,
a 19. század elején emelték. A kúria udvari szárnyának külső megjelenése, a főépület
helyiségsora, számos nyílászárója ma is őrzi ekkori állapotát. Az utcai szárny homlokzatát a
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20. század elején átalakították, ekkor faverandát kapcsoltak az udvari homlokzat sarkához is.
Istállójának belső kialakítása szintén későbarokk jellegű. 
Az eredeti kialakítását jórészt őrző kúriaépület a szomszédos egykori intézői lakkal, az
együtteshez tartozó istállókkal, gazdasági melléképületekkel együtt szinte teljességgel
fennmaradt példája az egykori falusi birtokközpontoknak. Építészeti részletei a kúria önálló
műemlékként való védelmét is indokolttá tennék, az együttesben betöltött szerepe mindezt
tovább erősíti.  

A szomszédos Kossuth u. 5. szám alatti földszintes ház (91. §) a Lőke-kúria intézői lakjaként
emelt lakóépület eredeti nyílászárókkal, 19. század végi kifestéssel és cserépkályhával. A
főépülethez újabb pajta kapcsolódik, amelyre merőlegesen a telek közepén részben újjáépített
csűr áll. A telek másik oldalán kőből épített, építészetileg különösen értékes istálló található,
melyet hevederes csehsüvegboltozata alapján a 18. század végén emelhettek.  

A műemléki védelem alatt álló tápi római katolikus templom közelében található nádtetős
népi lakóház (92. §) a 19. század elején épült a település zsellérsorán. A lakóépülethez
kovácsműhely és patkolóhelyiség kapcsolódik, udvarában pince és pajta található. Az
együttes legszebb része a berendezésével, szerszámaival, felszerelésével együtt eredeti
állapotában megőrzött kovácsműhely.
Az épületegyüttes népi építészeti értéke leginkább egységesen megmaradt udvar- és
telekhasználata, mely a település történeti beépítését őrzi. Az eredeti állapotot tükröző
épületben fennmaradt kovácsműhely ipartörténeti értékeket hordoz. Az együttes a mintaértékű
felújítás nyomán tájházként is bemutatható. 

A magyarországi selymészet a Tolna megyei Szedresen, Bezerédj István birtokán kezdődött
meg. A hazai selyemtenyésztés unokaöccse, Bezerédj Pál irányítása alatt vált világhírűvé. A
fiatalabb Bezerédj az akkori Magyarország területén 18 gubóraktárt létesített, a
selyemhernyó-tenyésztés központjává tette a megyét. 
A tolnai gubóraktárat (93. §) 1899-ben kezdték építeni. Az 1950-es években a
gubótenyésztést a Herbária Nemzeti Vállalathoz csatolták. A gubófojtó berendezést a
Herbária bontotta le az 1980-as években, majd a gubóraktár épületének mindhárom szintjét
gyógynövény-feldolgozás céljára használta egészen 2001 végéig. Az ingatlan azóta
magánkézben van. 

Bezerédj Pál a 19. század végén 9 selyemgyárat létesített történelmi Magyarország területén;
ezek közül a tolnai (94. §) őrizte meg leginkább eredeti kialakítását. A Duna-holtág mellett
elterülő gyártelepen álló fonoda 100 m hosszú, emeletes, téglaarchitektúrás épület. A fonodát
acélszerkezetű híd köti össze a tengelyére merőlegesen álló, szintén téglaarchitektúrás
cérnázóval. Korabeli épület a földszintes, téglaarchitektúrás kocsiszín és istálló. 
A létesítmény egyediségét növeli, hogy Bezerédj referenciagyárnak építette: itt képezték ki az
ország többi selyemgyárának szakembergárdáját. Ebben a gyárban gyártottak a leghosszabb
ideig selymet: a gyártás 1971-ben szűnt meg.
A gyár épületében kialakított emlékszoba gyűjteményét, gépeit a Hivatal 2004. február 17-én
kelt, 10030/355/2004. sz. határozatával nyilvánította védetté. 

A 18. század végén, késő barokk stílusban épült vajtai templom (95. §) hajóját 1864-ben
meghosszabbították, ekkor készült a torony is, romantikus-historizáló stílusban. A templom
berendezése barokk és historizáló darabokat tartalmaz, Szent Mihály arkangyalt ábrázoló
főoltárképét Johannes Mertz festette 1799-ben.
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A jó arányú, kvalitásos barokk templom a településkép meghatározó és egyben egyik
legrégebbi eleme, amely építészeti értékei és korabeli berendezése miatt is érdemes a
műemléki védelemre.

A klasszicista stílusú városlődi kálvária (96. §) 1859-ben épült közadakozásból 6 stációval és
egy kálváriakápolnával. A további 8, illetve a különlegességet jelentő tizenötödik fülke egyes
családok adományaiból készült. A kálváriát 1860. augusztus 13-án szentelték fel. A stációk
fülkenyílásaiban jelenleg modern öntvényeken láthatók a keresztút jelenetei. 
Az egységes, harmonikus megjelenésű szakrális együttes a klasszicista kálváriák jelentős
értéket képviselő darabja. A műemléki védelemre a környező tájjal alkotott összképe, továbbá
népies klasszicizáló részletei teszik érdemessé.

A Kr. u. 2. század első feléből származtatott két, egyenként kb. 25 méter átmérőjű inotai
halomsírt (97. §) szintén K. Palágyi Sylvia tárta fel 1973 és 1975 között. A halmok a korabeli
bennszülött arisztokrácia két tagjának, egy idősebb férfinak és egy fiatal fiúnak a sírjait
tartalmazták, gazdag mellékletanyaggal. További különlegességet jelent a 2. számú halmot
körülvevő mészkő körítőfal, amelyhez déli oldalról egy négyszögletes alaprajzú,
falfestményekkel díszített, kultikus funkciójú kis helyiség csatlakozott.    
A jelenleg ismert adatok alapján és más hasonló jelentőségű emlékekkel összehasonlítva az
1988-ban rekonstruált két inotai római kori halomsír különleges műemléki értéket képvisel: a
2. számú halom helyszínen konzervált körítőfala, az ahhoz csatlakozó helyiség, valamint a
halomban feltárt kocsitemetkezés római és kelta tradíciókat egyaránt tükröző együttese az
egész római birodalomban ritkaságnak számít.   

A vejti magtár (98. §) egyik eleme annak az együttesnek, melyet a birtokos Daróczy
Zsigmond Lajos emeltetett 1860 körül, valószínűleg uradalmi mérnökök tervei alapján. 
A jó arányú épület Daróczyhalma káptalani major – és így a település – meghatározó eleme.
A monumentális megjelenésű, korai historizáló magtár a későbbi, kisebb átalakítások ellenére
jórészt tükrözi korabeli állapotát. Födém- és ácsszerkezete zömében az eredeti faanyagot őrzi.
 
Vékényben a Fő utca 55. szám alatti telken helyezkedik el a 19. század első felében épült
háromszintes malomépület, egyben molnárház (99. §). A szarufás, csonkakontyolt
nyeregtetős, cseréppel fedett épület alapja kő, falazata vályogtégla és vert fal. A malom
jelenleg is működőképes, azonban lapátkereke hiányzik, és a Malom-árok megszűnése miatt
ma már vízzel nem hajtható meg. A malom nyugati oldalán később hozzáépített gépterem áll.
Az épülettel párhuzamosan, attól hátrább, keleti irányban helyezkedik el vele egykorú
melléképülete, amelyben az itt őrlető gazdák szállhattak meg, lisztjükre várva. A telken
továbbá fedett kocsiszín, kút, tyúkól, két istálló, két hidas és egy kukoricagóré is található.
A telek a rajta lévő épületekkel jelenleg holland magánszemélyek tulajdonában van, akik
idegenforgalmi hasznosítását tervezik, amelynek keretében a malmot működőképes állapotba
kívánják hozni, a fennmaradó helyiségekben pedig – a padlás beépítésével is – szálláshelyeket
szándékoznak kialakítani. Az épületek, amelyek 2006 óta helyi védelem alatt állnak,
nincsenek közvetlenül veszélyeztetve, a tulajdonosnak azonban nincs ellenére a terület
országos műemlékké való nyilvánítása sem, amely biztosítaná a malom szakszerű, műemléki
elveket figyelembevevő felújítását és megőrzését. 

A Veszprém északkeleti részén, az Alsó-Séd szakaszán, az Aranyos völgyben álló malmot
(100. §) a város polgárai építtették 1841-1845 között. Az ingatlanon a molnár és segédje
lakását is magába foglaló malom, raktár, istálló, valamint ól- és műhelyépület áll. A
malomcsatorna az épület alatt folyik, a malomkerekek fedett térben dolgoztak. A malom
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épületéhez tartozik az azzal szemben, az út túloldalán a domboldalba vájt, boltozott, 11 méter
mély egyhajós pince is.
Az 1950-ig működött Budai-Pozsgay-malom a város egyetlen olyan vízimalma, mely eredeti
formájában maradt fenn. Külön figyelmet érdemel a malom egyedülálló, teljességében
megőrzött gépészete. A három szintet betöltő szerkezet fa és fém elemei az elmúlt évtizedek
amortizációja és a karbantartás hiánya ellenére jó műszaki állapotban vannak. Műemléki
védettsége hely- és ipartörténeti szempontból is indokolt.

Zalaszántó központjában, a Fő utca mentén helyezkedik el a két különálló és külön helyrajzi
számon szereplő épületegység (101. §). Az épületek a Pethő család középkorban itt fekvő
birtokának központjában, feltehetően az udvarszék helyén állnak. A házak építése alaprajzi
elrendezésük és részletkiképzésük alapján a 17. és 19. század közé tehető. Az eredetileg
különálló lakóházakat közös tornáccal kapcsolták össze. 
Az épületekben az eddigi kutatások során értékes építészeti részletek kerültek felszínre, de
további, esetlegesen középkori eredetű maradványok felbukkanása sem kizárható. 

Röviden a műemléki védettség megszüntetésére irányuló javaslatokról:

A csehi boronafalú pince az 1980-as évek közepén semmisült meg ismeretlen körülmények
között. 
Az Eger, Szvorényi J. u. 27. szám alatti épületet tulajdonosa az 1990-es évek elején engedély
nélkül lebontotta és részben újjáépítette; magatartását a hatóság építésfelügyeleti bírsággal
szankcionálta. Az épület még álló főhomlokzata 2004-ben pusztult el egy viharban. Az
ingatlanon jelenleg csak az új építésű lakóház áll, amelybe már falszakaszokat sem lehetett
beépíteni.
A nyirádi népi lakóházat a nyirádi önkormányzat jegyzőjének 1991-es, majd a tapolcai
építéshatóság 2003-as – jogszerűtlenül kiadott – építési engedélyei alapján az utcai
homlokzati fal és a pince kivételével helyreállíthatatlanul elbontották. 
A sárvári műemlék lakóépület bontására annak rossz állapota miatt került sor 1984-ben,
bontási terv és engedély birtokában. Az ingatlanon jelenleg egy 1985-ben épült társasház áll.
A Sümeg, Deák F. u. 13. szám alatti lakóépületet tulajdonosa 2004-ben elbontotta, amiért a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal örökségvédelmi bírságot alkalmazott vele szemben. A
telekre új anyagokból, eltérő alaprajzi elrendezéssel új épület épült, a műemléki védettség
fenntartása ezért okafogyottá vált.

[A fenti öt esetből kettő (Csehi, Sárvár) még abból az időszakból származik, amikor a hivatal
jogelődje – az Országos Műemléki Felügyelőség – nem rendelkezett építésügyi hatósági
jogkörrel. A további esetekben az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, illetve a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal egyaránt bírsággal szankcionálták a jogsértő magatartást, az annak
eredményeképpen létrejött értékvesztés ugyanakkor – a műemléki nyilvántartásnak a valós
állapotokhoz való igazítása érdekében – a műemléki védettség törlésének szükségességével
jár.]

A Budafoki úti műemlék lőporraktár ingatlanát a Hivatal Fővárosi Irodájának határozata
alapján 2006 októberében osztották hat új helyrajzi számra, amelyek közül a továbbiakban
mindössze egy hordoz műemléki értéket, és további három alszámon csupán a területi
védelem (műemléki környezet) fenntartása indokolt.
A Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. szám alatt található műemlék lakóház ingatlanának
megosztásához a Hivatal 2003 augusztusában hozzájárult. A leválasztott telekrészen
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semmiféle építmény, műérték nincs; a 387/3 helyrajzi számon található épület műemléki
értékei ugyanakkor változatlanul fennállnak. 
Hasonló a helyzet az örvényesi római villagazdaság esetében, ahol az eredetileg védetté
nyilvánított 027 helyrajzi számú ingatlan megosztása nyomán keletkezett 027/6-7 helyrajzi
számú telkek kívül esnek a római villagazdaság határain, ezért további műemléki védelmük
nem indokolt.  

3. A fennmaradt vitás kérdések ismertetése

Vitás kérdés nem maradt fenn.

4. Az érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés és annak eredménye

Az előterjesztés tárgya nem indokolta egyeztetés lefolytatását ebben a körben.

5. Az előterjesztés társadalmi hatásai és a kormányprogramhoz való kapcsolódása

A műemléki védettség felhívja a közösség figyelmét a környezet értékeire, kötelezettséget
jelent a megőrzés, jó karban tartás tekintetében a közösség számára, így hosszabb távon a
közösségformálás, közoktatás és közművelődés területén is hatást fejt ki. Ezt a társadalmi
hatást célozza a Kormány „Új Magyarország – Szabadság és szolidaritás” címet viselő
programja is, amely a kultúra körében teendő intézkedések között hangsúlyozza nemzeti
örökségünk méltó megőrzését.

6. A döntés költségvetési vonzata

A védetté nyilvánításnak közvetlen költségvonzata nincs. A Kövt.  87. §-a kimondja ugyan,
hogy ha a műemlék örökségvédelmi érdekei másképp nem biztosíthatóak, a Hivatal
kisajátítási eljárást kezdeményezhet, ezt azonban csak lehetőségként, s nem mint
kötelezettséget említi a törvény. A műemlékké nyilvánított épületek tulajdonosai ugyanakkor
pályázhatnak a műemlékvédelem céljára elkülönített keretekre, így pl. a Nemzeti Kulturális
Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által évi rendszerességgel meghirdetett
támogatásra. 
A Kövt. 68. § (2) bekezdésében szereplő örökségvédelmi többletköltség fedezetét az Oktatási
és Kulturális Minisztérium fejezetében teremti meg a mindenkori költségvetési törvény; ilyen
típusú költség azonban csak akkor keletkezik, ha a Hivatal kulturális örökségvédelmi
érdekből kutatási, restaurálási vagy helyreállítási munkálatok végzését rendeli el, másrészt, ha
ezen munkálatok költségei meghaladják a rendszeres karbantartás-fenntartás költségeit. 

Miután az örökségvédelmi többletköltség a fent említett kettős feltétel miatt önmagában nem
kalkulálható, az egyes védetté nyilvánítási dokumentációk a védelemre javasolt objektumok
esetleges teljes műemléki helyreállításának költségére vonatkozó becslést ismertetik az
ingatlanok állapota és hasonló nagyságrendű helyreállítási munkák adatai alapján.

7. Az előterjesztés európai uniós vonatkozásai
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A Kultúra 2007 program (2007-2013) létrehozásának folyamatában tette közzé az Európai
Parlament 2005. október 25-i álláspontját, amelynek értelmében az építészeti örökség az
európai kulturális örökség fontos része, így az annak megóvására és megőrzésére irányuló
közösségi fellépésnek ki kell egészítenie a nemzeti és regionális intézkedéseket. A hazai
jogszabályokban szereplő eljárásrend szerinti műemlékké nyilvánítás így nemcsak a
magyarországi építészeti emlékanyagot gyarapítja, hanem közös európai kulturális
örökségünk fokozott tudatosításához is hozzájárul.

8. Az előterjesztés főbb döntési pontjainak megjelenítése

A jogszabálytervezet százegy épített örökségi objektum, illetve terület műemléki védelmére
tesz javaslatot. 
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JOGSZABÁLYTERVEZET

Az oktatási és kulturális miniszter
…/2008. (……) OKM rendelete

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról,
illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32., 36., 38. és 39. §-ai alapján a következőket
rendelem el:

1. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Abony, János u. 11. szám alatti, 4842 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4835/7, 4835/8, 4838/2, 4841/1, 4841/2, 4843, 4844/1, 4844/2,
4849/1, 4851, 4852/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4833 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket III. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a népi épület építészeti értékeinek megőrzése.

2. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Aszód, Baross tér 2. szám alatti, 882, 884, 893,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 881, 883, 885, 886, 887, 888/2, 906/2, 1237, 1238, 1239/1,
1239/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 892/1, 892/2, 892/3, 901, 902/1, 902/2,
902/3, 903, 905, 907, 908, 909 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884-1913 között épült Fiúnevelő Intézet épületegyüttese –
főépület, műhelysor, kórház, víztorony, pékség, szolgálati épület – beépítésének, egységes
kialakításának, építészeti értékeinek, valamint parkjának megőrzése. 

3. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Balatonszabadi, Kossuth utca, 261 helyrajzi
számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 263, 265, 266, 267, 268, 328, 329, 382, 384/1, 384/2, 385, 386,
387 helyrajzi számú ingatlanokat, a 264 helyrajzi számú közterületet, valamint a 259/4,
261, 262, 266, 288, 289, 290, 351 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket III. kategóriába sorolom. 
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1894-ben Kiss György tervei alapján állított első
magyarországi köztéri Kossuth-szobor eredeti környezetében történő megőrzése.

4. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Balatonudvari, 05 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az itt található római kori villagazdaság két épülete építészeti

értékeinek megőrzése. 

5. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Báta, 1169 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek az 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142,

1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156,
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 2650/1, 2650/2 helyrajzi számú
ingatlanokat, az 1170 helyrajzi számú közterületet, valamint az 5366 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Lóránt tervei szerint 1938-1939-ben épült neoromán
stílusú Szent Vér-templom építészeti értékeinek megőrzése. 

6. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaapáti, 209 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek az 1, 155, 159, 208, 210, 294, 295, 297 helyrajzi számú

ingatlanokat, a 157, 296 helyrajzi számú közterületeket, valamint a 156, 160/1, 264/1,
264/2 és 299 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1787-1789 között épült késő barokk stílusú evangélikus
templom építészeti értékeinek és eredeti, egységes berendezésének megőrzése.

7. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Békés megyei Békéscsaba, Széchenyi park, 810 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 811, 812 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 809 helyrajzi
számú közterületet jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1896-ban Ádám Gusztáv tervei szerint épült nyári pavilon
és zenepavilon építészeti értékeinek megőrzése. 
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8. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Békés megyei Békéscsaba, 3113/14 helyrajzi számú ingatlanon
álló felvételi és raktárépületet, valamint víztornyot.

(2) Műemléki környezetnek a 3112/6, 3112/7, 3113/7, 3113/8 és 3113/12 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 3113/14 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1930-ban Goszleth Béla tervei szerint neobarokk stílusban
épült vasútállomás épületének, homlokzatainak és reprezentatív központi csarnokának,
valamint az amellett álló, az 1900-as évek elején épült vasúti raktárépület és víztorony
építészeti értékeinek megőrzése.

9. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Bóly, Hősök tere, 739 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1, 2, 598/1, 598/2, 726/1–6, 726/8–15, 727, 731, 964, 965,
967, 968 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 716, 717, 718, 724/6, 738, 740, 741,
1171, 1172 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki. 

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a barokk templom építészeti értékeinek és 19. századi
bútorzatának, valamint barokk falfestményeinek megőrzése.

10. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Döbrentei tér 9. szám alatti, 5539, 5540,
5541 helyrajzi számú ingatlanokat. 

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Budapest kiemelt fontosságú területén, a Duna-parton fekvő,

középkori hagyományokkal rendelkező Rudas fürdő historizáló épületegyüttesének
megőrzése.

11. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Gellérthegy u. 33. szám alatti, 7246/2
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 6097, 7203, 7204/2, 7241/2, 7244, 7247, 7303/9 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 7202, 7246/3 helyrajzi számú közterületeket, illetve az 5866 és
7223 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Schmidt Lajos tervei alapján 1964-ben épült, modern stílusú
épület építészeti és a Maczon Frigyes által készített fókaszobor képzőművészeti
értékeinek megőrzése. 
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12. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Eszter u. 7/b. szám alatti, 12915/1
helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 12811, 12815, 12914, 12915/2, 12915/3 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 12929/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.  

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1933-ban Sós Aladár tervei szerint épült modern stílusú
Deszberg-villa építészeti értékeinek megőrzése.

13. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Keleti Károly u. 37. szám alatti, 12859/2
helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 12859/1, 12859/3, 12856, 12857, 13235/4, 13235/7, 13235/28,
13235/29, 13235/55, 13235/56, 13235/57 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 13293
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal érintkező szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az Árkay Aladár tervei alapján 1924 és 1926 között épült
Krisztus Király templom építészeti értékeinek, képzőművészeti díszítésének,
berendezésének megőrzése. 

14. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Szépvölgyi út 88/b. szám alatti, 15295/7
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 15295/4, 15295/5, 15295/6, 15295/8, 15295/9 helyrajzi számú
ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1933-ban Fischer József tervei alapján modern stílusban
épült Hoffmann-villa építészeti értékeinek megőrzése.

15. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület, 16155/8 és 16218/6 helyrajzi számú
ingatlanokat. 

(2) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület, 14726/4, 16155/8,
16155/18, 16155/21, 16190/1, 16190/2, 16218/5, 16218/6, 16218/7, 16218/8, 16218/9,
16218/10, 16218/11, 16218/12, 16218/13, 16218/14, 16221, 16235/1, 16235/3, 16237/2,
16245/2, 16246 helyrajzi számú ingatlanokat, a 16183/1, 16183/2, 16185, 16210/1,
16222, 16236 helyrajzi számú közterületet, valamint a 16181 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanokkal határolt szakaszát. 
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(3) Műemléki környezetnek a 16155/4, 16155/17, 16216/1, 16230/1, 16230/2, 16230/4,
16230/5, 16230/6, 16385/2, 16391/7 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 16155/6,
16155/7, 16155/16 helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki. 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket kategóriába sorolom. 

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1912 és 1935 között Schmidt Miksa tervei szerint kialakított
kertben álló egykori vendégfogadó és kertészlak építészeti értékeinek, valamint a kert
kerttörténeti, képzőművészeti, iparművészeti értékeinek megőrzése.

16. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület, Szépvölgyi út 3/b. szám alatti, 14615/5
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 14615/2, 14615/3, 14615/4, 14615/6 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 14614 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Szrogh György által 1958-ban tervezett többlakásos
lakóépület építészeti és művészettörténeti értékeinek megőrzése.

17. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület, Árpád út 70. szám alatti, 70300 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 70295, 70297, 70298, 70301, 70664/2, 70667, 70693/2, 71804,
71807 helyrajzi számú ingatlanokat, a 72208 helyrajzi számú közterületet, valamint a
72192, 72193, 72209, 72282 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1952-ben Rákos Pál tervei alapján szocialista-realista
stílusban épült Állami Áruház építészeti értékeinek megőrzése. 

18. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos u. 10. szám alatti, 24255
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket I. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a Korb Flóris és Giergl Kálmán által tervezett, historizáló és

szecessziós elemeket ötvöző, vasszerkezetes lakóépület eredeti kialakításának és a
földszinti „Neruda Drogéria” építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.
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19. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Régiposta u. 16. szám alatti, 24375
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket I. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1885-ben épült historizáló lakóház és az 1924-ben

kialakított földszinti szövetüzlet építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

20. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Jókai u. 10. szám alatti, 29016 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a Senger János tervei alapján 1869-ben épült historizáló

lakóház építészeti és történeti értékeinek megőrzése.

21. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Király u. 78. szám alatti, 29445 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1870-ben korábbi épület átalakításával épült és 1895-ben

bővített lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

22. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Lendvay u. 24. szám alatti, 28258
helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki. 
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban Quittner Zsigmond tervei alapján épült, majd

1923-1924-ben Fellner Sándor tervei szerint átalakított historizáló villa építészeti, képző-
és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

23. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Vasvári Pál u. 5. szám alatti, 29346
helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki. 
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom.  



MUNKAANYAG
A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Készítette: Kaszáné Szendrei Júlia   Látta: Dr. Schneider Márta   Jóváhagyta: Dr. Hiller István
39

(4) A védetté nyilvánítás célja a Fellner Sándor tervei szerint 1885-ben épült historizáló
zsinagóga, valamint a Schweiger Gyula tervei szerint 1899-ben átépített historizáló
lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

24. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti, 34316
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34315, 34317, 34334, 34385, 34410 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 34325, 34362, 34399 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1907-1908-ban Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint
épült lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

25. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 38. szám alatti, 34320
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34308, 34309, 34310, 34319, 34321, 34330, 34331, 34332
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34325 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban Moravetz József tervei alapján épült historizáló
lakóház építészeti értékeinek megőrzése. 

26. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 61. szám alatti, 34089
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34084, 34085, 34088, 34090, 34098, 34099 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 34094 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a Pollack Mihály által tervezett klasszicista lakóház építészeti
értékeinek megőrzése. 

27. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Csányi u. 5. szám alatti, 34105 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34098, 34104, 34106 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
34108 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben Phillip János tervei szerint épült historizáló
lakóház építészeti értékeinek megőrzése. 

28. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Dob u. 18. szám alatti, 34192 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század első felében épült és többször bővített, 1907-ben

átépített homlokzatú lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

29. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Károly krt. 1. szám alatti, 34524
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34522, 34523/1, 34523/2, 34525 helyrajzi számú ingatlanokat
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a dr. Hültl Dezső tervei alapján 1939-ben épült modern stílusú
épület építészeti értékeinek megőrzése. 

30. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13. szám alatti, 34304
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34107/1, 34107/2, 34305, 34322, 34323 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 34303 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a klasszicista lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

31. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 4. szám alatti, 34525
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34522, 34523/1, 34523/2, 34524, 34256 helyrajzi számú
ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a dr. Barát Béla és Novák Ede tervei alapján épült modern
stílusú épület építészeti egyedi értékeinek és városképi szerepének megőrzése.

32. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 55. szám alatti, 33698
helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Műemléki környezetnek a 33697, 33699, 33700, 33702, 33884, 33899 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 33900 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880-1890-es években épült historizáló lakóház építészeti
és festészeti értékeinek megőrzése.

33. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Salétrom u 5. szám alatti, 34890/2
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34881, 34883, 34884, 34890/1, 34894, 35895, 34896, 34897/1
helyrajzi számú ingatlanokat, a 34882 helyrajzi számú körterületet, valamint a 34891
helyrajzi számú körterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. századi Kölber-kocsigyár falainak felhasználásával 1927-
ben megépített református templom építészeti értékeinek és berendezésének megőrzése.

34. §

(1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom Budapest VIII. kerületében az 1. számú
mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki. 
(3) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja a 19. század végén kiépült

Tisztviselőtelep településképi és egyedi építészeti értékeinek megőrzése.

35. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Mester u. 29. szám alatti, 37861 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 37862/1, 37862/2, 37863, 37864, 37865 helyrajzi számú
ingatlanokat jelölöm ki. 

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. 

(5) A védetté nyilvánítás célja az egykori Brauch hentesüzlet és húsüzem építészeti és
iparművészeti értékeinek megőrzése.

36. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Béla király út 26. szám alatti, 9552
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült klasszicista eredetű és 1892-ben

Weinréb Fülöp tervei szerint átépített Leipziger-villa építészeti értékeinek megőrzése.
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37. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Diana köz 14. szám alatti, 9716/21
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1922-ben Sasvári Géza tervei szerint épült historizáló villa

építészeti értékeinek megőrzése.

38. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Lóránt u. 7. szám alatti, 9657/5 helyrajzi
számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki. 
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült klasszicista stílusú egykori

Szigligeti-villa megőrzése.

39. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Tündérkert u. 2. (Tündér u. 16.) szám
alatti, 8475/32 helyrajzi számú, valamint a Tündérkert u. 4. szám alatti, 8475/33 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 8470/2, 8471/2, 8471/3, 8471/4, 8474, 8475/22, 8475/23,
8475/34, 8475/35, 8476/17, 8476/18 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 8473/1,
8475/9 és 8475/21 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar
Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1938-ban épült modern villa építészeti értékeinek, valamint
modern történeti kertjének megőrzése.

40. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, Gyarmat u. 92. szám alatti, 30812
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 30811, 30813, 30814, 30816, 30817, 30818, 30819, 31079/3,
31079/4, 31080, 31083/1, 31084 helyrajzi számú ingatlanokat, a 31078/2 helyrajzi számú
közterületet, valamint a 30803 és 30815 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Neuschloss Kornél tervei szerint 1910-1912 között épült, az
egykori Postás Tisztviselőtelephez tartozó villaépület építészeti értékeinek megőrzése.
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41. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépváralja, Felszabadítók
u. 2. szám alatti, 114 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 97, 98, 99, 101, 113, 115, 116, 117, 154 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 111 helyrajzi számú közterületet, valamint a 112 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Csaba László tervei szerint 1961-ben épült modern stílusú
templom építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése. 

42. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Debrecen, Piac u. 39. szám alatti, 9067
helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 9013, 9014, 9016, 9066, 9069, 9070, 9071, 9074 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 9061 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 1824-ben épült klasszicista Rickl-ház, valamint az ún.
Lábasház építészeti és történeti értékeinek megőrzése. 

43. §

(1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelény,
Borsodi út 7. szám alatti, 45/1, 45/2, 48, 51, 89, 90, 93, 94 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 0345/30, 0345/31, 0350, 0353/7, 1/128, 3/2, 3/3, 16, 29, 30/1,
30/2, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 43/1, 43/2,
44, 53, 54, 55, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76/1, 76/2, 77, 78, 80, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  91, 92, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 1169, 1174/1, 1174/10, 1174/12,
1174/14, 1185, 1186 helyrajzi számú ingatlanokat, az 52, 79, 1174/15 helyrajzi számú
közterületeket, valamint a 0349, 0357, 7, 10/2, 17, 42, 670 és 1184/2 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar
Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a L’Huillier-Coburg-kastély történeti kertjének megőrzése.  

44. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Esztergom, 0959/7 helyrajzi
számú ingatlanon, a Duna medrében a 1721,5 fkm-nél álló szénrakodótornyot.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1927-ben épített szénrakodótorony építészeti és ipartörténeti
értékeinek megőrzése. 

45. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsődobsza, Deák Ferenc
utca, 579/2, 579/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 39 helyrajzi számú ingatlanon
álló vízerőművet, az iroda- és műhelyépületet, valamint lakóházat.

(2) Műemléki környezetnek a 36, 37, 38, 40, 579/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
39 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1906-ban épített malomnak és az 1912-ben üzembe
helyezett, üzemvízcsatornás vízerőműnek és létesítményeinek – duzzasztómű, árapasztó-
surrantó, zsilip, üzemvízcsatorna és gépház –, valamint gépi berendezéseinek a
megőrzése.

46. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Fót, 1554/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 1554/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot

elővásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Károlyi-kastélyhoz tartozó, 1840-es években épült

„kiskastély”, uradalmi ház és magtár építészeti értékeinek, jellegzetes épületplasztikai
díszítéseinek megőrzése. 

47. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Gadács, Fő utca, 1/1 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1/2, 2, 45, 118/1, 118/2 helyrajzi számú belterületi, 117, 119
helyrajzi számú zártkert ingatlanokat, valamint a 81, 82 és 83 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanok által közrefogott szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült, majd 1900-ban átépített
evangélikus templom építészeti és képzőművészeti értékeinek, valamint településképi
szerepének megőrzése. 

48. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Csipkegyári utca, 7671
helyrajzi számú ingatlanon álló selyemfonoda épületét.

(2) Műemléki környezetnek a 7671 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket I. kategóriába sorolom. 
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900-ban épült selyemfonoda, valamint cérnázó és szövöde
épülete építészeti és ipartörténeti értékeinek megőrzése.

49. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Békés megyei Gyula, 6660/3 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben ifj. Szabados József tervei szerint épült

téglaarchitektúrás vágóhíd-együttes (istálló, vágócsarnok, felügyelői lakás) építészeti és
településképi értékeinek megőrzése.  

50. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Hajdúböszörmény, Kassa u. 11. szám
alatti, 1888 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1877, 1878, 1879, 1887, 1889, 1899, 1902, 1903, 1904, 1908
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1891 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1863-ban épült romantikus stílusú zsinagóga építészeti,
képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

51. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, 0556/3 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1909-ben épült egykori tanyasi iskola építészeti értékeinek

megőrzése. 

52. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u.
7. szám alatti, 5203 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 5199/1, 5199/4, 5200, 5202/2, 5202/3, 5202/4, 5204, 5205,
12819/2, 12821 helyrajzi számú ingatlanokat, az 5201 helyrajzi számú közterületet,
valamint az 5227, 5229/2, 5231, 12820 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az id. Janáky István tervei alapján 1948 és 1953 között épült
Petőfi Sándor Művelődési Központ építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek
megőrzése.
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53. §

(5) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 28. szám
alatti, 6940/1 helyrajzi számú ingatlant.

(6) Műemléki környezetnek a 6707, 6708, 6773, 6940/2, 6940/3, 7001, 7002, 7003, helyrajzi
számú ingatlanokat, a 6939 helyrajzi számú közterületet, valamint a 6736, 6774, 7008
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(7) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(8) A védetté nyilvánítás célja a Sándy Gyula tervei szerint 1898-1899-ben épült historizáló
stílusú református templom és lelkészlak építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek
megőrzése.

54. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kapolcs, Kossuth Lajos u. 35. szám alatti,
275 helyrajzi számú ingatlant, valamint a 276 helyrajzi számú ingatlannak a 274 és 275
helyrajzi számú ingatlanokkal érintkező szakaszát.

(2) Műemléki környezetnek a 83, 85/3, 86, 87/2, 105/1, 274, 279, 281, 282, 283, 450, 452
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 84, 104, 161/1, 161/4, 161/7, 261, 280, 378, 451
helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1825-1828 között épült malom építészeti értékeinek,
műszaki berendezéseinek, valamint a molnárlakás és a kiépített malomárok építészeti
értékeinek megőrzése.

55. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kemenesszentpéter, 0116/13 és 0116/14
helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki. 
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a római kori előfolyosós sírkamra építészeti értékeinek

megőrzése. 

56. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Keszthely, Balaton part 1. szám alatti, 3820
helyrajzi számú, valamint a Balaton part 2. szám alatti, 3821 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 3817/2, 3817/4, 3817/5, 3817/6, 3817/7, 3818, 3819, 3822,
3823 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3817/1 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok és a 0486/73 helyrajzi számú Balaton által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Balaton-parti fürdőegyüttes, a Hullám és Balaton Szállodák
építészeti és településképi értékeinek megőrzése. 
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57. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Kisasszonyfa, Petőfi Sándor u. 61. szám alatti,
76 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 35, 39, 40, 44, 75, 77, 78, helyrajzi számú ingatlanokat, a 36 és
41 helyrajzi számú közterületeket, valamint az 57, 58, 59 helyrajzi számú közterületek
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század első harmadában klasszicista stílusban épült, a
Batthyány-uradalom részét képező magtár építészeti értékeinek megőrzése.

58. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyháza, Kossuth utca, 5060/1
és 5060/2 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 327, 328/1, 329, 5001/1, 5004, 5038, 5056, 5057, 5061
helyrajzi számú ingatlanokat, az 5059 helyrajzi számú közterületet, valamint a 4/1, 5005,
5039 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Pártos Gyula tervei szerint1872-1880 között épült, Szent
István király tiszteletére szentelt templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek,
valamint kertje és kerti szobrai értékeinek megőrzése.

59. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kisszőlős, 64 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 63, 65, 67 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 62 helyrajzi

számú közterületet jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket III. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1762-ben épült barokk stílusú Szent István-kápolna

építészeti értékeinek megőrzése.

60. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Körmend, Nádaljai u. 22. szám alatti, 3181
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3180 és a 3182 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1745-ben épült barokk stílusú római katolikus templom

építészeti és képzőművészeti értékeinek, valamint a templomkertben álló sírkeresztek és
Immaculata-szobor értékeinek megőrzése.

61. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Körösszegapáti, Kossuth Lajos u. 1. szám
alatti, 1 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Műemléki környezetnek a 2, 3, 4, 306/1, 306/2, 308/1, 309/12, 576, 577, 578, 579, 580,
581, 582, 583, 584, 585, 586, helyrajzi számú ingatlanokat, az 587 helyrajzi számú
közterületet, valamint az  588/1, 588/2, 588/3  helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1742-1791 között épült barokk stílusú református templom
építészeti értékeinek megőrzése.

62. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kővágóörs, 1476/1 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1474, 1476/2, 1476/3, 1477/1, 1477/2, 1478/1, 1478/4
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1475 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1937-ben épült népies lakóépület építészeti értékeinek
megőrzése. 

63. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Kővágószőlős, 0222/15 helyrajzi számú
ingatlanon álló aknatornyot.

(2) Műemléki környezetnek a 0222/15 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1956-ban épült Halimba-devecseri típusú uránbánya

aknatorony építészeti és ipartörténeti értékeinek megőrzése.

64. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mezőszilas, Fő utca, 44/13 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 41, 42/2, 42/3, 42/4, 44/12, 44/14, 484, 485/1, 485/2, 485/3,
486/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 494/1, 494/2, 494/3 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült klasszicizáló Zsembery-kúria és
melléképülete építészeti értékeinek megőrzése. 

65. §

(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc megyei jogú város területén
a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat,
b) műemléki környezetet nem jelölök ki.
(2) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja a miskolci belváros, az avasi pincesor

és az egykori Mindszent település középkori eredetű utcahálózatának,
településszerkezetének, valamint a terület nagyrészt 18-20. század közötti
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épületállománya építészeti, képző- és iparművészeti, ipar- és kultúrtörténeti értékeinek
megőrzése.

66. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, 32532/3, 32633,
32818/1, 32818/2, 32820, 32823/2, 32824, 32825, 32826, 32827/1, 32828, 32829, 32830,
32831, 32832, 32833, 32834, 32835, 32836, 32837/2, 32837/3, 32838, 33265/1, 33334.
helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 32822, 32823/1, 32839, 32840/1, 32840/2, 32843, 32844
helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a diósgyőri középkori vár, az ahhoz tartozó külső várárok fal
és Huszárvár újabb régészeti kutatások során feltárt építészeti emlékeinek megőrzése.

67. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Ady Endre u. 5. szám
alatti, 3581 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3580, 3582, 3583, 3584, 4184, 4189 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 3719 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század első felében épült egykori kereskedő- és lakóház
építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

68. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Hunyadi János u. 7.
szám alatti, 1802 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 11/1, 14/1, 15, 16, 1803, 1805, 2083, 2084, 2091, 2424
helyrajzi számú ingatlanokat, az 1799, 1800, 1801 helyrajzi számú közterületeket,
valamint az 1798, 1812/3, 1812/4, 1811 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1926-1927-ben Wälder Gyula tervei szerint épült neobarokk
stílusú zenepalota építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

69. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Régiposta u. 22.
szám alatti, 3603 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3604, 3554 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3558,
3601, 3602 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 
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(4) A védetté nyilvánítás célja a 1900 körül épült historizáló lakóház építészeti értékeinek
megőrzése.

70. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Széchenyi u. 29.
szám alatti, 2492 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2476, 2477, 2491, 2493 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 2481 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1913-ban Hajós Alfréd és Villányi János tervei szerint épült
historizáló-szecesszós lakóház, valamint az udvarában álló 1904-ben épült fényképészeti
műterem építészeti értékeinek megőrzése. 

71. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Széchenyi u. 33.
szám alatti, 2490 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2474, 2475, 2476, 2488, 2489, 2491, 2492, 2493, 2497, 2503,
3686, 3687 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2481, 2482, 3688 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1877-78-ban épült Három Rózsa Szálló és az épületben
működő szecessziós bútorzatú Fehér Kígyó gyógyszertár építészeti és iparművészeti
értékeinek megőrzése.

72. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Széchenyi u. 52.
szám alatti, 3693 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3648, 3655, 3656, 3657, 3658/2, 3667, 3692, 3694 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 3653, 3663 helyrajzi számú közterületeket, valamint a 3688
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860-80-as években épült lakó- és üzletház építészeti
értékeinek megőrzése.

73. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Zsolcai kapu 7. szám
alatti, 4111 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4109/2, 4110/1, 4110/2 helyrajzi számú ingatlanokat és a 4183
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal érintkező szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg.
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(5) A védetté nyilvánítás célja az 1909-ben Korach Miksa tervei szerint épült lakóház
építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

74. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Erzsébet sétány 71.
szám alatti, 38505 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 38491, 38492, 38494, 38495, 38503, 38506/3 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 38493, 38504 és 38506/1 helyrajzi számú közterületeket és a
38450 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az ún. svájci típusú villa építészeti és iparművészeti értékeinek,
különösen tornyos homlokzatának és kovácsoltvas díszítményeinek megőrzése. 

75. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Nagykőrös, Derkovits u. 3. szám alatti, 4637
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4629, 4634, 4636 és 4638 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 4635 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket III. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a 19. század első felében klasszicista stílusban épült, 1907
körül szecessziós stílusban átalakított lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek
megőrzése.

76. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u.
196. szám alatti, 796 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 793, 794, 795, 797, 798, 803 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 802 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket III. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben Kernstok Károly festőművész által építtetett villa
és műterem építészeti és művészettörténeti értékeinek megőrzése. 

77. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ónod, 16, 0151 és 0158/2
helyrajzi számú ingatlanokat. 

(2) Műemléki környezetnek a 12, 13, 14, 17, 833, 834, 835, 836, 837 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 28, 899 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal határolt
szakaszát jelölöm ki. 
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 14. századi eredetű, a 16-17. században védművekkel
megerősített várkastély építészeti értékeinek megőrzése. 

78. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs, 19157/2 helyrajzi számú ingatlant, a
19157/4 helyrajzi számú ingatlanon álló üzemi szertárat, istállót és egykori felvételi
épületet, valamint a 19157/13 helyrajzi számú ingatlanon álló felvételi épületet és
vízházat. 

(2) Műemléki környezetnek a 18788, 18868, 18911/3 helyrajzi számú ingatlanokat, a
19157/4, 19157/5 és 19157/13 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt
részét, az 18912 helyrajzi számú közterületet, valamint az 18911/4 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki. 

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a pécsi vasútállomás historizáló stílusú felvételi épülete,
valamint az egykori Pécs-Mohács szakasz felvételi épülete, az egykori Déli Vasút
ideiglenes felvételi épülete, a vízház és az üzemi szertár építészeti, képzőművészeti és
ipartörténeti értékeinek megőrzése. 

79. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs, 18868 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 18865/4, 18865/7, 18866/1, 18776, 18785, 18786, 18787,

helyrajzi számú ingatlanokat, a 18788, 18866/2, 18867 helyrajzi számú közterületeket,
valamint a 19157/13  helyrajzi számú ingatlan és a 18777, 18795/2, 18869/2, 18911/4,
18912, 18913/6 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Pécsi Vasútigazgatóság szecessziós épülete építészeti és
iparművészeti értékeinek megőrzése.

80. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Pomáz, Kossuth Lajos u. 48. szám alatti, 30
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 425, 426 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 2 helyrajzi számú közterületet, valamint a 3 és 668 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. sz. elején épült népi lakóépület építészeti értékeinek
megőrzése. 
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81. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Sárbogárd, Bercsényi utca, 533 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 530, 531, 532, 534, 611/1 és 611/2 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint az 535 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határos
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket III. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a sárbogárdi zsinagóga építészeti értékeinek megőrzése.

82. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Tűzoltó köz 2. szám
alatti, 2133/4 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2130, 2132/2, 2133/3, 2135,
2136, 2138/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2120, 2121, 2122 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Tűzoltólaktanya településtörténeti és építészeti értékeinek
megőrzése.

83. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Gutenberg János u. 20. szám alatti,
3215 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3212, 3213, 3214, 3216, 3222/1, 3258, 3268, 3269, 3270/1,
3271 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3220, 3231 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1901-1902-ben Baumhorn Lipót tervei szerint épült Izraelita
Hitközség Székháza építészeti értékeinek, különösen szecessziós utcai és udvari
homlokzatainak, valamint díszterme iparművészeti értékeinek megőrzése.

84. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Kálvin tér 1. szám alatti, 2977/1
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a Schulek Frigyes által tervezett, 1882-1884 között épült

református templom építészeti értékeinek, valamint egységes belső terének és
berendezésének megőrzése.
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85. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Kálvin tér 2. szám alatti, 2985
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2984 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-1912 között Magyar Ede tervei alapján historizáló-

szecessziós stílusban épült református palota építészeti, képző- és iparművészeti
értékeinek megőrzése.

86. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Tisza Lajos körút 109. szám alatti,
3724 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a Tóbiás László és Pick Móric tervei szerint 1911-ben épült

Márer-ház építészeti és iparművészeti értékeinek, különösen szecessziós homlokzatának
és a lépcsőház változatos formáinak megőrzése. 

87. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Székesfehérvár, Várkörút 19. szám alatti, 402
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot

elővásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az izraelita hitközségi ház építészeti és történeti értékeinek

megőrzése. 

88. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szentes, 3965/6, 3975/4 helyrajzi számú
ingatlanon álló téglaégető kemencét és lakóépületet.

(2) Műemléki környezetnek a 3965/6 és 3975/4 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részét
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1882-ben épült Hoffmann-féle téglaégető kemence és a 19.
század végén épült telepvezetői lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

89. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Szombathely, Lovas utca – 11-es huszár út,
2164/9 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Műemléki környezetnek a 2164/10, 2165, 2211/1 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm
ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket I. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori szombathelyi lovassági laktanyához tartozó raktár-
és börtönépület építészeti értékeinek megőrzése. 

90. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Taliándörögd, Kossuth u. 5. szám alatti, 467
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 49/2, 52, 65, 466 és 471 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 318/1, 318/2 és 318/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal
érintkező szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült egykori intézői lak és melléképületei
építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

91. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Taliándörögd, Kossuth u. 8. szám alatti,
49/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 49/1, 49/3, 52, 467, 471, 472 és 473 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 318/1, 318/2 és 318/3 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanokkal érintkező szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején emelt egykori Lőke-kúria és
melléképületei építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

92. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Táp, Győri út 126. szám alatti,
304 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 28, 29/1, 29/2, 303, 305 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 146/1, 146/2, 146/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült népi lakóház építészeti értékeinek
megőrzése.

93. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Tolna, Alkotmány út, 2788/1 helyrajzi számú
ingatlanon álló selyemgubóraktár és szín épületeit.

(2) Műemléki környezetnek a 2788/1 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
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(4) A védetté nyilvánítás célja a selyemgubóraktár épületei építészeti értékének megőrzése.

94. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Tolna, Bezerédj Pál tér 1. szám alatti, 457/9
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a selyemgyár épületei építészeti és ipartörténeti értékeinek

megőrzése.

95. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Vajta, 540/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek az 537, 538, 539, 540/1, 541, 542 helyrajzi számú ingatlanokat

jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi eredetű barokk belső terét őrző, 1864-ben

historizáló stílusban átépített római katolikus templom építészeti, képző- és iparművészeti
értékeinek megőrzése. 

96. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Városlőd, 219 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 0196/27 helyrajzi számú ingatlant, valamint a 0196/3 és

0196/16 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1859-1860-ban épült klasszicista kálvária építészeti és

iparművészeti értékeinek megőrzése.

97. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Várpalota, 0200/1 és 0200/3 helyrajzi számú
ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 0200/8 és 0200/9 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki. .
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar

Államot elővásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a római kori rekonstruált halomsírok építészeti értékeinek

megőrzése.

98. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Vejti, Táncsics Mihály utca, 101 helyrajzi
számú ingatlanon álló magtárat.

(2) Műemléki környezetnek a 101 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül épült magtár építészettörténeti értékeinek
megőrzése.

99. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Vékény, Fő u. 55. szám alatti, 71 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/12, 017/13, 019, 68, 69, 70,
74/1, 74/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 72 helyrajzi számú közterületet, valamint a 63/5
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század első felében épült malom szerkezetének, építészeti
értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

100. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Veszprém, Fenyves u. 39. szám alatti,
2327/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327/2, 2330/4 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 2355/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát, illetve a 2370/1 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanokkal határolt, 50 méter
széles szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1841-1845 között klasszicista stílusban épült vízimalom
építészeti értékeinek és gépészeti berendezésének megőrzése.

101. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Zalaszántó, Fő u. 83-85. szám alatti, 221 és 222
helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 120, 135, 136, 137, 220, 223 és 224 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint az 1/1, 1/4, 1/6, 134/1 és 225 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket III. kategóriába sorolom. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar
Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a 17-19. századi barokk, illetve historizáló stílusú Pethő-kúria
építészeti értékeinek, eredeti kialakításának megőrzése.

102. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Budafoki út 209-215. szám alatti, 3995/5
helyrajzi számú ingatlant, egyben megszüntetem a 3995 helyrajzi számú ingatlan 15687
törzsszámú műemléki védettségét, mert az ingatlan telekosztása következtében hat önálló
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ingatlan jött létre, amelyek közül a 3995/1, 3995/2, 3995/3, 3995/4, 3995/6 helyrajzi
számú ingatlan műemléki értéket nem hordoz.

(2) Műemléki környezetnek a 3995/2, 3995/3, 3995/4 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm
ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a
műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén épült barokk stílusú lőporraktár építészeti
értékeinek megőrzése.

103. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Mosonmagyaróvár, Városkapu
tér 9. szám alatti, 387/3 helyrajzi számú ingatlant, egyben megszüntetem a 387 helyrajzi
számú ingatlannak az 5730/1965. OMF sz. határozat alapján fennálló 3082 törzsszámú
műemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében két önálló ingatlan
jött létre, amelyek közül a 387/4 helyrajzi számú ingatlan műemléki értéket nem hordoz.

(2) Műemléki környezetnek a 387/4, 388/1, 388/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.  
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül épült és a 20. században átalakított romantikus

stílusú lakóépület építészeti értékeinek megőrzése.

104. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Örvényes, 027/5 helyrajzi számú ingatlant,
egyben megszüntetem a 027 helyrajzi számú ingatlannak a 1311/1964. OMF sz.
határozattal kimondott 5539 törzsszámú műemléki védettségét, mert az ingatlan
telekalakítása következtében három önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 027/6 és
027/7 helyrajzi számú ingatlan műemléki értéket nem hordoz. 

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az itt található római kori villagazdaság épületei építészeti

értékeinek megőrzése.

105. §

(1) Megszüntetem a Vas megyei Csehi, 1327 helyrajzi számú zártkerti ingatlannak a
16721/1974. OMF sz. határozattal kimondott 9950 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló boronapince megsemmisült, műemléki értékeit
helyreállíthatatlanul elvesztette.

106. §

(1) Megszüntetem a Heves megyei Eger, Szvorényi József u. 27. szám alatti, 7109 helyrajzi
számú ingatlannak a 22509/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 2047 törzsszámú
műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült.
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107. §

(1) Megszüntetem a Veszprém megyei Nyirád, Dózsa György u. 29. szám alatti, 33/1 és 33/2
helyrajzi számú ingatlanoknak az 50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 4957
törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló népi lakóépület műemléki értékeit helyreállíthatatlanul
elvesztette.

108. §

(1) Megszüntetem a Vas megyei Sárvár, 108/2 helyrajzi számú ingatlannak az 50041/1958.
ÉM sz. határozattal kimondott 8038 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült, műemléki értékeit
helyreállíthatatlanul elvesztette.

109. §

(1) Megszüntetem a Veszprém megyei Sümeg, Deák F. u. 13. szám alatti, 400, 401, 402
helyrajzi számú ingatlanoknak a 22509/1958 ÉM sz. határozattal kimondott 5265
törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült.

110. §

Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban
tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója,
továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

111. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki

jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében a „7740” helyrajzi
szám helyébe a „7440” helyrajzi szám, a 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 15. §-ának
(2) bekezdésében az „5232/2” helyrajzi szám helyébe az „5232” helyrajzi szám lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról,
illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 1/2006. (I. 13.) NKÖM rendelet
15. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Műemléki környezetnek a 34401, 34402, 34419, 34421, 34422, 34423, 34425,
34426, 34427 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34424/1 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.”

(4) E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 14. §-
ának (4) bekezdése hatályát veszti.
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1. számú melléklet a …/2008. (…) OKM rendelethez 

Budapest VIII. kerület, Tisztviselőtelep

A műemléki jelentőségű terület határa a 38458/2 helyrajzi számú ingatlan (Könyves Kálmán
körút 62-64.) északkeleti sarkától indul, majd délnyugat felé halad a Könyves Kálmán körút
páros (északnyugati) oldala mentén, majd északnyugatnak fordul a Győrffy István utca
(38504 helyrajzi számú közterület) páratlan (délnyugati) oldala mentén, majd délnyugatnak
fordul a Bláthy Ottó utca (38688, 38689/4 helyrajzi számú közterületek) páratlan (délkeleti)
oldala mentén, innen északnyugatnak fordul az Üllői út (38816 helyrajzi számú közterület)
páros (északkeleti) oldala mentén, majd északkeletnek fordul a Delej utca (38690 helyrajzi
számú közterület) páros (északnyugati) oldala mentén, végighalad a 38689/6 helyrajzi számú
közterület északnyugati oldala mentén, északnyugatnak fordul az Elnök utca (38722 helyrajzi
számú közterület) páratlan (délnyugati) oldala mentén, melynek folytatásában metszi az
Orczy utat, ahol észak felé halad az Orczy út (35929/2 helyrajzi számú közterület) páratlan
(nyugati) oldala mentén, majd metszve az Orczy utat délkeletnek fordul a Vajda Péter utca
(38811, 38602, 38591 helyrajzi számú közterületek) páros (északkeleti) oldala mentén,
miközben metszi a Delej utcát (38715 helyrajzi számú közterület), és a Bláthy Ottó utcát
(38598 helyrajzi számú közterület), majd a 38444 helyrajzi számú közterület határvonala
mentén délkelet felé haladva eléri a kiindulási pontot.

38458/1
38458/2
38462
38464–38469
38472
38475
38480
38481
38482/1
38482/2
38484
38489–38491
38493
38506/1
38506/2
38506/4
38506/5
38506/6
38506/7
38506/8
38506/9
38506/10
38506/11
38506/12
38507/1
38507/2
38508
38513
38514

38515/1
38515/2
38516–38522
38523/1
38523/2
38524–38528
38530–38537
38538/1
38538/2
38539–38544
38546–38566
38568
38569/1
38569/2
38570
38579
38580–38585
38586/1
38586/2
38589
38603/1
38603/2
38606/1
38606/3
38606/4
38606/5
38607–38612
38621–38624
38626–38647

38648/1
38648/2
38650–38668
38669/1
38669/2
38671/1
38671/2
38672
38673/1
38673/2
38674–38687
38689/1
38691
38692
38693/1
38693/2
38693/3
38703/8
38703/10
38710
38712
38723–38727
38728/1
38728/3
38728/4
38729/1
38729/2
38730–38734
38736

38738–38744
38745/1
38745/2
38746/1
38746/2
38747–38758
38760–38762
38763/1
38763/2
38764–38778
38779/1
38779/2
38780
38781
38782/1
38782/2
38783–38785
38786/1
38786/2
38788
38789/2
38790
38791
38792
38793/7
38794/1
38794/2
38798/1
38798/2
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38799–38807
helyrajzi számú
ingatlanok, 
38461
38474
38483
38492
38503
38504
38529

38545
38567
38591
38602
38625
38649
38670
38688
38689/3
38689/4

38689/5
38689/6
38689/7
38690
38702
38722
38735
38759
38787
38811

helyrajzi számú
közterületek,
valamint a
35929/2, 38598,
38715 helyrajzi
számú
közterületek fenti
ingatlanok által
határolt
szakaszai.
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11/1,2,3
12–13
14/1,2
15–19
20/1,2
21/1,2,6,7,8,9,10,11,12
22
34
35/2
36–37
44–48
52–62
63/1,2
64–77
78/1,2
79–81
82/1,2
83–85
86/1,2
87–90
198–201
202/1,2
204
206
207/2
208/2
212/4,5
1797–1803
1805–1810
1812/3,4,5
2032–2035
2037/1,2,3
2043–2056
2057/1,2,3
2058
2059/2,3,4,5
2060–2061
2073–2088
2090–2092
2094
2095/1,2
2111–2116
2117/1,2
2118–2120
2122–2125
2127–2163
2164/1,2
2165–2167
2187
2188/1,2

2189–2190
2194–2196
2243
2307–2310
2311/1,2
2312–2335
2336/1,2
2352/2
2364–2407
2411
2413–2417
2423–2430
2431/1,2,3,4
2432/1,2
2433/2,3
2434
2435/3,4
2436/6,7
2438/3,6,7
2440/2
2441–2445
2448–2450
2452–2453
2455/1,2
2456/1,2,3,4
2457/1
2459/2
2460/3
2461/3,4
2464–2467
2468/2
2474–2482
2486–2498
2499/1,2
2500–2504
2505/2,3,4
2506/1,3,4
2507/1
2509–2510
2511/1,3,4,5
2512/1
2513/1,2,3,4,5,6,7
2517–2518
2519/1,3,4
2520–2521
2524/1
2525
2527/2,3,4
2528/1,2
2529/1,2

2531
2532/1,2
2533
2534/1,2
2535/1,2
2536–2541
2542/1,3,4
2543
2553–2554
2555/1,2
2556–2557
2558/1,2
2559–2563
2564/1,2
2565–2571
2572/1,2
2573–2574
2575/1,2
2576–2577
2578/1,2
2579/1,2,3
2580–2581
2583
2586
2588
2590/1,2
2591–2594
2595/1,2,3
2596–2598
2601
2606/1
2611
2613–2615
2617
2621–2632
2633/1,2
2634–2651
2652/1,2
2653/1,3,4,5
2654–2655
2657/1,3,4
2660/1,2,3
2662/1,2
2666–2667
2671–2674
3337–3338
3419
3435–3436
3438/1,2
3443/8,14,15,16,17

3446
3449/2,3
3450
3451/1
3457/1,2
3471

3475/2,3,4,7,8,9,11,
12,13

3483/2,3,4,6,8
3499–3521
3522/1,2,4,5
3526
3543–3544
3546–3550
3551/1,2
3552–3558
3575
3577
3580–3588
3589/1,2,3,4
3601–3608
3612–3613
3614/1,2
3615–3618
3622
3625–3627
3628/1,3,4
3629/1,2,3
3630
3631/1
3632–3634
3635/1,2
3636/1
3637–3638
3639/1
3640–3646
3647/1
3648–3653
3655–3657
3658/1,2
3659–3663
3665–3671
3675–3680
3681/1,2,3
3684
3686–3688
3690–3699
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3700/55,57,75,81,82,84
,86,87,88,89

3705/1
3706–3713
3715–3720
4027/3
4183–4189
4190/3,5,6,7,8,9,10
4191
4193–4196
4198–4202
4203/1,2
4204
4205/1,2
4206/1,2
4207/1,2,3,4,5
4213
4241
4243
4244–4251
4252/1,2,3
4253
4259–4264
4284–4285
6822/3,4,8,9
6823/4
8198/1
8272
8385/2
8386–8390
8401
8417–8420
8421/1,2
8422–8424
8426
8429–8430
8431/1,2
8432–8435
8437
8438/1,2
8439
8440/1,2
8441/1,2
8442/1,2
8443–8469
8471–8473
8475–8479
8481
8482/1,4,5,6

8483–8485
8486/1,2
8487–8499
8501/1,3,4
8502–8507
8510–8511
8514–8517
8518/1,2
8521–8523
8527–8538
8539/1,2
8540–8544
8545/1,2
8546–8556
8685–8700
8864/5
11683/7
11687/1,2
11689/7,8
11691–11693
11697–11699
11700/1,2
11701–11711
11712/1,2
11713–11730
11731/1,2
11733–11741
11743–11749
11750/1,2
11751–11754
11756–11768
11769/1,2
11770/2
11771–11776
11777/1,2
11778
11779/1,2
11780
11781/1,2
11782
11783/1,2
11784–11788
11789/1,2
11790–11792
11794/1,2
11795–11806
11807/1,2
11808–11837
11839–11842
11843/1,2

11844–11852
11853/1,3,4,5,6,7
11854
11855/1,2
11856–11862
11863/1,2
11864/1,2
11865–11881
11882/1,2
11883–11909
11910/2,3,4
11911–11913
11914/2,3,4
11915–11946
11947/1,2
11948–11950
11951/1,2
11952–11961
11962/1,2,3,4
11963–11964
11965/1,2
11967–11969
11970/1,2
11971
11972/1,2
11973–11974
11975/1,2
11976–11977
11978/1,2
11979–11983
11985–11987
11988/1,2
11989
11991–11993
11994/1,2
11995
11996/1,2
11997–12001
12002/1,2
12003/1,2
12004/1,2
12005–12009
12010/1,2
12011–12021
12023–12026
12028
12029/1,2,5
12030/1,2
12031–12054
12055/1,2

12056–12063

12064/1,2,4,5,6,10,12,1
4,17, 18

12065–12076
12077/1,2
12078/1,2
12079–12113
12114/1,2
12115–12125
12126/1,2
12127–12137
12138/1,2
12140
12141/1,2
12142–12144
12145/1,2
12146–12147
12148/1,2
12149/1,2
12150/1,2
12151/1,2
12152/1,2
12153/2,3
12155
12156/1,2
12157–12161
12162/1,2
12163–12169
12170/1,2
12171/1
12172–12173
12174/1,2
12175/1,2
12176/1,2,3
12177–12180
12181/1,2
12182–12184
12185/1,2
12186–12187
12188/1,2
12189
12190/1,2
12191
12192/1,2
12193/1,2,3
12194
12195/1,2
12196–12197
12198/1,2
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12199/1,2
12200/1,2
12201
12202/1,2
12203/2,3,4,5,6
12204–12206
12207/1,2
12208/1,2,3
12209/1,2
12210
12212
12213/1,2
12214
12215/1,2
12216/1,2
12217–12223
12224/1,2
12225
12227–12246
12247/1,2,3,4,5
12248/1,2
12249
12250/1,2
12251–12252
12253/2
12255–12275
12276/1,2
12277–12296
12297/1,2
12298–12300
12301/1,2
12302/1,2
12303

12305–12308
12309/1,2
12310/1,2
12311/1,2
12312–12326
12327/1
12328–12332
12333/1,2
12334
12335/1,2
12336/1,2
12337–12353
12354/1,2,3,4,5
12355/1,2,3
12357–12359
12360/1,2
12361/1,2
12362/1,2
12363/1,2
12364–12375
12376/1,2
12377–12383
12384/1,2
12385–12386
12387/1,2
12388/1,2
12389–12396
12397/1,2
12398/1,2
12399–12405
12406/1,2
12407/1,2
12408/1,2

12409
12410/1,2
12411–12419
12421–12422
12423/1,2
12424–12425
12426/1,2
12427–12440
12441/1,2,4,12,13
12442–12443

12444/1,3,5,7,8,9,10,11
,12,13

12445–12446
12448–12449
12450/1,2
12451/1,2
12452
12453/1,2,3
12454/1,2
12455/1,2
12456/1,2
12457/1,2
12458/1,2,3
12466
12467/1,2
12468–12472
12473/2,4,5,6,7                                                                    

12474/1,2
12475/1,2
12476/1,2
12477–12478

12479/1,2
12480–12487
12488/1,2
12489
12490/1,2
12491/1,2
12492/1,2
12493/1,2
12495/2
12496–12498
12502/1,2
12503
12504/1,2
12505–12507
12508/1,2
12509–12510
12511/1,2
12512/2
12517/1,2
12518/1,2
12519
22590–22591
22592/1,2
22593/2
22594–22596
22597/1,2
22598–22614 
helyrajzi számú
ingatlanok
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