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I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I. Előzmények

A 2008. május 20-i belső államtitkári értekezlet – az ugyancsak műemléki védettségeket
tartalmazó, már ez év februárjában közigazgatási egyeztetésre kiküldött tervezettel
kapcsolatos függő jogi helyzetre tekintettel – a tárca előkészítése alatt álló, két műemléki
védettségről szóló tervezetnek egy összedolgozott rendelettervezetben történő
előterjesztéséről döntött. 

II. A 2008. június 6-i szakmapolitikai értekezletre megküldött tervezethez képest
átvezetett változások:

II/1. A 2008. június 6-i szakmapolitikai egyezetésre megküldött tervezetből az alábbi
műemléki védelemre javasolt ingatlanok kerültek ki (a védetté nyilvánítással kapcsolatban az
érintettekkel további egyeztetések szükségesek):
1. Budapest II. kerület, Fő u. 66-68., Műszaki és Természettudományos Egyesületek

Szövetsége székháza
2. Budapest IV. kerület, Árpád út 70., Állami Áruház
3. Budapest XII. kerület, Városmajor u. 48/b., lakóépület
4. Miskolc, Régiposta u. 22., lakóház
5. Tolna, Bezerédj tér 1., Selyemgyár
6. Vékény, Fő u. 55. malom, molnárház és melléképületei

II/2. Egyéb változások:
1. műemléki védettség törlésére javasolt új tétel: a gödi Nemeskéri-Kiss-kúria (202. §) egyes

telekrészei,
2. a tervezet a 209. § (2) bekezdésben foglaltakkal kiegészült, amellyel az egyes ingatlanok

műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendeletben szereplő
ellentmondás megszűnik. A rendelet 9. §-a ugyanis a műjégpályára is kiterjesztette a
műemléki védelmet, addig a 2. számú mellékletében szereplő helyszínrajz alapján –
helyesen – a műemléki védelem csak a korcsolyacsarnok épületére terjedt ki.

3. a tervezet 209. § (7) bekezdéssel kiegészült, amely a 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 9.
§-ának (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. A Magyar Állam elővásárlási jogát kikötő
rendelkezés nem értelmezhető, ha a védelem nem terjed ki az egész ingatlanra.

Jelen előterjesztés így azokat az örökségi emlékekre vonatkozó védetté nyilvánítási
javaslatokat tartalmazza, amelyekkel kapcsolatban a védetté nyilvánítás előkészítése során
probléma nem vált ismertté. 

III. A 2008. június 6-i szakmapolitikai értekezletet követően lefolytatott egyeztetés a
Pénzügyminisztériummal

A 2008. június 6-i szakmapolitikai értekezlet döntésének – „a tervezetet a
Pénzügyminisztériummal (PM) történő előzetes egyeztetést és az anyag ennek megfelelő
átdolgozását követően a munkacsoport ismételten megtárgyalja” – megfelelően a szakterület
az egyeztetést a PM-mel lefolytatta. Az egyeztető megbeszélésen elhangzottak alapján, a



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 3

tervezet indoklás részének – 6. A döntés költségvetési vonzata – kiegészítése megtörtént,
amely kiegészítéssel a PM egyetértett.

IV. A 2008. október 27-i szakmapolitikai értekezletre megküldött tervezethez képest,
jelen tervezetben átvezetett változások:

Az örökségvédelmi fejlesztésekre, az állami tulajdonú műemlékingatlanok mellett a nehéz
helyzetben lévő, kényszer-helyreállításra kötelezett, valamint egyéb (nem állami) műemlék
tulajdonosok támogatására fordítandó – a tárca által a 2009. évi költségvetésében tervezett –
összeg részletesen, fejezeti soronként került megjelölésre (Indokolás 6.3.).

A 196 műemléki védelemre javasolt objektum jelenlegi állapotának bemutatásával az
előterjesztés (Indokolás 6.4.) kiegészült.

V. Összefoglaló

A műemlékek védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 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 Kötv. 29. §-ának (2) bekezdésében és 35. §-ának (2)
bekezdésében előírtaknak megfelelően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védési és
Nyilvántartási Irodája végezte el. 

Jelen előterjesztés egyszázkilencvenhat örökségi emlék védetté nyilvánítására tesz javaslatot:

1. Abasár, Aba tér, középkori épületmaradványok; 
2. Abony, János u. 11., népi lakóépület; 
3. Aszód, Baross tér 2., Fiúnevelő Intézet; 
4. Bábolna, Ménesbirtok és majorságok; 
5. Balatonlelle, Kossuth L. u. 81., római katolikus templom;
6. Balatonszabadi, Kossuth u. 89., Kossuth-szobor;
7. Balatonudvari, római kori villagazdaság; 
8. Báta, Szent Vér templom; (5. §)
9. Bátaapáti, evangélikus templom; (6. §)
10. Bátaszék, Szabadság u. 1., római katolikus plébánia;
11. Bátaszék, Szabadság u. 15., lakóház;
12. Bátaszék, Szent Orbán kápolna;
13. Békéscsaba, Széchenyi park, nyári pavilon, zenepavilon; 
14. Békéscsaba, vasútállomás; 
15. Bezeréd, Szent Vendel kápolna;
16. Boldva, Szabadság tér 2-8., bencés apátság;
17. Bóly, Hősök tere, római katolikus templom; 
18. Bonyhád, Kossuth u. 4., Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium;
19. Budapest I. kerület, Döbrentei tér 9., Rudas fürdő épületegyüttesének részei; 
20. Budapest I. kerület, Gellérthegy u. 33., lakóház; 
21. Budapest I. kerület, Hunyadi János u. 3., Északkeleti Vasút Társaság székháza, egykori

Postapalota;
22. Budapest II. kerület, Eszter u. 7/b., Deszberg-villa; 
23. Budapest II. kerület, Hidegkúti út 176., Forgách–Walla-kastély;
24. Budapest II. kerület, Keleti Károly u. 39., Krisztus Király templom; 
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25. Budapest II. kerület, Szépvölgyi út 88/b., Hoffmann-villa; 
26. Budapest III. kerület, Schmidt-kastély történeti kertje; 
27. Budapest III. kerület, Szépvölgyi út 3/b., lakóház; 
28. Budapest V. kerület, Arany János u. 18., lakóház;
29. Budapest V. kerület, Hold u. 9-13., Hold utcai vásárcsarnok;
30. Budapest V. kerület, Kossuth L. u. 10., lakóház, „Neruda Drogéria”; 
31. Budapest V. kerület, Régiposta u. 16., lakóház és szövetüzlet; 
32. Budapest V. kerület, Sas u. 9., lakóház;
33. Budapest VI. kerület, Andrássy út 83-85., Felső Erdősor u. 22., Szív u. 23-27., MÁV

Nyugdíjintézet bérháza;
34. Budapest VI. kerület, Andrássy út 87-89., Felső Erdősor u. 15., Benczúr u. 2., Andrássy-

udvar (bérház);
35. Budapest VI. kerület, Andrássy út 101., Schanzer-villa;
36. Budapest VI. kerület, Bajza u. 44., Baruch-ház;
37. Budapest VI. kerület, Eötvös u. 26/d., lakóház;
38. Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4-5., Hunyadi téri vásárcsarnok;
39. Budapest VI. kerület, Jókai u. 10., lakóház; 
40. Budapest VI. kerület, Király u. 78., lakóház; 
41. Budapest VI. kerület, Király u. 84., lakóház; 
42. Budapest VI. kerület, Lendvay u. 24., villa; 
43. Budapest VI. kerület, Ó u. 48., lakóház;
44. Budapest VI. kerület, Podmaniczky u. 16., lakóház;
45. Budapest VI. kerület, Szondi u. 61., lakóház;
46. Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 4., Spitz-villa;
47. Budapest VI. kerület, Vasvári Pál u. 5., lakóház és zsinagóga; 
48. Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30., lakóház; 
49. Budapest VII. kerület, Akácfa u. 38., lakóház; 
50. Budapest VII. kerület, Akácfa u. 43., lakóház;
51. Budapest VII. kerület, Akácfa u. 61., lakóház; 
52. Budapest VII. kerület, Csányi u. 5., lakóház; 
53. Budapest VII. kerület, Dob u. 18., lakóház; 
54. Budapest VII. kerület, Dob u. 55., lakóház;
55. Budapest VII. kerület, Dózsa György út 74., Káry-villa;
56. Budapest VII. kerület, Károly krt. 1., lakóház; 
57. Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28., Cyklop Garázs;
58. Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13., lakóház; 
59. Budapest VII. kerület, Klauzál u. 21., lakóház;
60. Budapest VII. kerület, Rákóczi út 4., „Georgia” lakóház üzletekkel; 
61. Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 55., lakóház; 
62. Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 74., lakóház;
63. Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 4., Gutenberg Otthon – Magyarországi

Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egylete Székháza;
64. Budapest VIII. kerület, Horánszky utca – Lőrinc pap tér – Mária utca, jezsuita templom és

rendház;
65. Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér 2., lakóház, Zichy-palota;
66. Budapest VIII. kerület, Mária u. 4., lakóház;
67. Budapest VIII. kerület, Puskin u. 4., Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete székháza;
68. Budapest VIII. kerület, Salétrom u. 8., református templom; 
69. Budapest VIII. kerület, Tisztviselőtelep (műemléki jelentőségű terület); 
70. Budapest IX. kerület, Boráros tér 3., lakóház;
71. Budapest IX. kerület, Mester u. 29., hentesüzlet, hentesüzem; 
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72. Budapest IX. kerület, Vámház krt. 15., Dlauchy-ház;
73. Budapest XI. kerület, Gombocz Zoltán u. 13., lakóház, ún. Horváth-ház;
74. Budapest XII. kerület, Béla király út 26., Leipzoger-villa; 
75. Budapest XII. kerület, Diana köz 14., Vali-lak; 
76. Budapest XII. kerület, Istenhegyi út 8., villa;
77. Budapest XII. kerület, Költő u. 21., Jókai-kert;
78. Budapest XII. kerület, Krisztina krt. 6-8., Postapalota;
79. Budapest XII. kerület, Lóránt u. 7., Szigligeti-villa; 
80. Budapest XII. kerület, Sasfiók u. 8., lakóház, ún. Fenyő-ház;
81. Budapest XII. kerület, Tündér u. 16/a., Stieber-villa és kertje; 
82. Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 6-12., Fővárosi Állat- és Növénykert;
83. Budapest XIV. kerület, Gyarmat u. 92., lakóház; 
84. Cserépváralja, Felszabadítók u. 2., római katolikus templom; 
85. Debrecen, Piac u. 39., Rickl-ház és Lábasház; 
86. Dédestapolcsány, Bem u. 1., református templom;
87. Dédestapolcsány, Hunyadi utca, római katolikus plébániatemplom;
88. Dédestapolcsány, Hunyadi utca, magtár;
89. Dombóvár, Deák F. u. 12., zsinagóga;
90. Edelény, Borsodi út 7., L’Huillier-Coburg-kastély történeti kertje; 
91. Esztergom, Duna folyam, szénrakodótorony; 
92. Esztergom, Lőrinc u. 17., megyei tisztviselő bérház;
93. Esztergom, Szent István tér 5., kanonoki ház;
94. Felsődobsza, Deák F. u., vízierőmű, malom; 
95. Fót, „kiskastély”, uradalmi ház, magtár; 
96. Gadács, Fő utca, evangélikus templom; 
97. Grábóc, római katolikus templom, plébánia, kálvária és kőkereszt;
98. Gyöngyös-Mátrafüred, Benevár középkori várrom;
99. Győr, Csipkegyári u., Selyemfonoda; 
100. Győr-Gyárváros, Mártírok útja 13-15., Ipari Tanulóiskola;
101. Győr-Gyárváros, műemléki jelentőségű terület;
102. Győr-Kismegyer, magtár;
103. Győr-Kismegyer, Napóleon-emlékmű;
104. Gyula, Kétegyházi út, vágóhíd; 
105. Hajdúböszörmény, Kassa u. 11., zsinagóga; 
106. Hódmezővásárhely, Petőfi Sándor Művelődési Központ; 
107. Hódmezővásárhely, Szántó K. János u. 1., Kossuth tér 5. Hósi Pál u. 2., Első

Takarékpénztár, a Takarékpénztár bérháza és Görög Palota;
108. Hódmezővásárhely, tanyasi iskola; 
109. Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 28., Újvárosi református templom és lelkészlak; 
110. Hódmezővásárhely-Mátyáshalom, tanyasi iskola;
111. Kapolcs, Kossuth L. u. 35., malom és molnárlakás; 
112. Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 5-7., moziépület;
113. Kemenesszentpéter, Dombi-dűlő, római kori sírkamra; 
114. Kerkafalva, református templom és parókia;
115. Keszthely, Balaton part 1. és 2., Balaton-parti fürdőszálló-együttes; 
116. Kisasszonyfa, Petőfi u. 61., magtár; 
117. Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca, római katolikus templom; 
118. Kisszőlős, Szent István kápolna; 
119. Koppányszántó, Szabadság utca, római katolikus templom;
120. Körmend, Nádaljai u. 22., római katolikus templom; 
121. Körösszegapáti, Kossuth u. 1., református templom; 
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122. Kőszeg, Kálvária u. 16., egykori Eitner-villa;
123. Kővágóörs-Pálköve, Bajcsy-Zsilinszky ház; 
124. Kővágószőlős, I. bányaüzem, 0/6 akna, aknatorony; 
125. Leányfalu, Szent Imre herceg utca, római katolikus kápolna;
126. Merenye, Kossuth u. 35., református lelkészlak;
127. Mezőszilas, Fő utca, Droppa-kastély;
128. Mezőszilas, Fő utca, Zsembery-kúria; 
129. Miskolc, diósgyőri vár kontrafala; 
130. Miskolc, Ady Endre u. 5., kereskedő- és lakóház; 
131. Miskolc, Hunyadi J. u. 7., Zenepalota; 
132. Miskolc, Széchenyi u. 29., lakóház, egykori Hitelintézeti Palota; 
133. Miskolc, Széchenyi u. 33., Három Rózsa Szálló; 
134. Miskolc, Széchenyi u. 52., Silbiger-ház; 
135. Miskolc, Szemere u. 22., lakóház;
136. Miskolc, Szemere u. 24., lakóház;
137. Miskolc, Zsolcai kapu 7., Weisz-ház; 
138. Miskolc-Diósgyőr, Vár u. 7-9., evangélikus templom;
139. Miskolc-Lillafüred, Palotaszálló;
140. Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 71., Czóbel-villa; 
141. Múcsony, Hunyadi János út 2., művelődési ház;
142. Murga, Fő utca, evangélikus templom;
143. Nagyharsány, Villányi Szoborpark;
144. Nagykőrös, Derkovits u. 3., lakóház; 
145. Nagykőrös, Kölcsey u. 6., Gubody-kúria;
146. Nagymányok, Táncsics Mihály u. 9., római katolikus templom;
147. Olaszfalu, Gárdonyi Géza u. 6., népi lakóház;
148. Ónod, várkastély és 16-17. századi ó-olaszbástyás külső falöv; 
149. Pécs, Indóház tér – Szabadság u. 29., vasútigazgatóság épülete; 
150. Pécs, Király u. 15., lakóház; 
151. Pécs, Vasút u. 2/a., vasútállomás; 
152. Pomáz, Kossuth u. 48., népi lakóház; 
153. Pomáz, Orgona u. 11/b., Marschalkó-villa;
154. Pölöskefő, Széchenyi u. 7., lakóház;
155. Pula, templomrom;
156. Püspökladány, fatelítő üzem;
157. Rinyaszentkirály, Fő utca, református templom;
158. Sárbogárd, Bercsényi u., zsinagóga; 
159. Siklós, Postahivatal;
160. Sopron, Belváros (műemléki jelentőségű terület bővítése);
161. Sopron, Csengery u. 106., Trebitsch-selyemgyár munkáslakóháza;
162. Sopron, Deák tér 4., Trinkl-ház;
163. Sopron, Deák tér 25., Mayer-ház;
164. Sopron, Deák tér 32., Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola;
165. Sopron, Deák tér 78., Pécsi Tudományegyetem Evangélikus Teológiai Fakultása;
166. Sopron, Kis János u. 4., Országos Társadalombiztosító Intézet székháza;
167. Sopron, Petőfi tér 1., Petőfi Színház;
168. Sopron, Tűzoltó köz 2., tűzoltólaktanya; 
169. Szeged, Gutenberg J. u. 20., Izraelita Hitközség Székháza; 
170. Szeged, Kálvin tér 1., református templom; 
171. Szeged, Kálvin tér 2., református palota; 
172. Szeged, Stefánia u. 4., szegedi vár középkori vízitornya;
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173. Szeged, Tisza L. krt. 109., Márer-ház; 
174. Székesfehérvár, Várkörút 19., lakóház, izraelita szeretetház; 
175. Szentes, Zsoldos-féle téglagyár; 
176. Szombathely, Lovas u. – 11-es huszár u., egykori laktanya épületei; 
177. Taliándörögd, Kossuth u. 5., intézői lak, lakóház; 
178. Taliándörögd, Kossuth u. 8., volt Lőke-kúria; 
179. Taliándörögd, Táncsics u. 1., református templom és paplak;
180. Táp, Győri u. 126., népi lakóház, kovácsműhely; 
181. Tardos, Rákóczi utca, Rózsafüzér Királynője kápolna;
182. Tatabánya, Népház u. 7., tulipános ház;
183. Tihany, Klebelsberg u. 56., MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete;
184. Tolna, Alkotmány út, Selyemgubóraktár; 
185. Tornabarakony, Petőfi Sándor u. 2-6., népi lakóház;
186. Vác, Vám utca. FORTE Gyár;
187. Vajta, Petőfi S. u. 20., római katolikus templom; 
188. Városlőd, kálvária; 
189. Várpalota, Erőmű u. 1., művelődési ház;
190. Várpalota, Inota-Halmok, római kori halomsírok; 
191. Vasvár, Ady E. u. 5., magtár;
192. Vejti, Táncsics u., magtár; 
193. Veszprém, Fenyves u. 65., Budai-Pozsgay-malom. 
194. Visegrád, műemléki jelentőségű terület;
195. Zalaszántó, Fő u. 83-85., Pethő-kúria. 
196. Zsámbék, Zárdakert.

Jelen előterjesztés az alábbi műemléki védettségek törlésére tesz javaslatot:

A Budapest XI. kerület, Budafoki út 209-215. szám alatt található műemlék lőporraktár, a
gödi Nemeskéri-Kiss-kúria, 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, a következő 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. Emőd, Rákóczi u. 16. szám alatti népi lakóépület;
4. Érsekvadkert, Szentlőrincpuszta, egykori intézői lak;
5. Nyirád, Dózsa Gy. u. 29., népi lakóház;
6. Sárvár, Batthyány u. 43., lakóház;
7. Sümeg, Deák F. u. 13., lakóépület
8. Sümeg, Deák F. u. 19., lakóépület.

A jogszabálytervezet az alábbi módosító, hatályon kívül helyező rendelkezésekkel zárul. 

A 209. § (2) bekezdésében szereplő módosítás a jogszabályszövegben jelenleg fennálló
ellentmondás kiküszöbölésére irányul.

A 209. § (3) bekezdésében szereplő módosításokat két, kézirathiba folytán tévesen megjelent
helyrajzi szám indokolja, míg a (4) bekezdés esetében szakmai javaslatra vált szükségessé a
2006 januárjában védetté nyilvánított Budapest VII. kerület, Klauzál u. 7. szám alatti épület
műemléki környezetének kijelölése. 
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A 209. § (5) 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.

A 209. § (6) bekezdésében a Fővárosi Állat- és Növénykert egységes védelme miatt a 9/1997.
(II. 18.) KTM-MKM együttes rendelettel védetté nyilvánított két épülete védettségének
törlése szükséges. 

A 209. § (7) bekezdéssel a Budapest XIV. kerület, Olof Palme sétány 5. szám alatti, 29732/1
helyrajzi számú ingatlanon álló korcsolyacsarnok épületére vonatkozóan, a Magyar Állam
elővásárlási joga megszűnik.
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II.

INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A fenti épített örökségi elemek műemlékké nyilvánításának kezdeményezésében a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal mellett magánszemélyek, önkormányzatok és egyesületek is részt
vettek. A Hivatal Védési és Nyilvántartási Irodája a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról
mind a kezdeményezőt, mind a Kövt. 29. § (2) bekezdésében felsorolt egyéb személyeket és
hatóságokat az összes ingatlan esetében értesítette.

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, Hidegkúti út 176., Forgách–Walla-kastély;
− 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, Dob u. 55., lakóház;
− Budapest VII. kerület, Dózsa György út 74., Káry-villa;
− Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28., Cyklop Garázs;
− Budapest VII. kerület, Klauzál u. 21., lakóház;
− Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 74., lakóház;
− 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, Horánszky utca – Lőrinc pap tér – Mária utca, jezsuita

templom és rendház;
− Budapest VIII. kerület, Puskin u. 4., Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete

székháza;
− Budapest VIII. kerület, Tisztviselőtelep (műemléki jelentőségű terület); 
− Budapest XII. kerület, Istenhegyi út 8., villa;
− Budapest XII. kerület, Krisztina krt. 6-8., Postapalota;
− Dombóvár, Deák F. u. 12., zsinagóga;
− Esztergom, Lőrinc u. 17., megyei tisztviselő bérház;
− Esztergom, Szent István tér 5., kanonoki ház;
− 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, Szemere u. 24., lakóház;
− Miskolc, Ady E. u. 5., kereskedő- és lakóház; 
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− Miskolc, Hunyadi J. u. 7., Zenepalota; 
− Miskolc, Széchenyi u. 29., lakóház, egykori Hitelintézeti Palota; 
− Miskolc, Széchenyi u. 52., Silbiger-ház.; 
− Miskolc-Diósgyőr, Vár u. 7-9., evangélikus templom;
− Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 71., Czóbel-villa; 
− Nagyharsány, Villányi Szoborpark;
− Nagykőrös, Kölcsey u. 6., Gubody-kúria;
− Olaszfalu, Gárdonyi Géza u. 6., népi lakóház;
− Pécs, Király u. 15., lakóház; 
− Pomáz, Orgona u. 11/b., Marschalkó-villa;
− Pula, templomrom;
− Püspökladány, fatelítő üzem;
− Siklós, Postahivatal;
− Szeged, Stefánia u. 4., szegedi vár középkori vízitornya;
− Szentes, Zsoldos-féle téglagyár; 
− Taliándörögd, Táncsics u. 1., református templom és paplak;
− Tihany, Klebelsberg u. 56., MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete;
− Veszprém, Fenyves u. 65., Budai-Pozsgay-malom.
− Visegrád, műemléki jelentőségű terület.

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

2. A jogszabálytervezet tartalmának ismertetése, szakmai indokolás

Abasár központjában, a Bolt-tető nevű magaslaton található a részben feltárt középkori,
főként 12. századi épületegyüttes (1. §). Az együttes keleti részén közel 7 méter átmérőjű, kb.
2 méter magas falazott rotunda helyezkedik el. Az Aba-nemzetség birtokközpontjában álló
épületcsoport az eddigi feltárások nyomán mind régészetileg, mind építészettörténetileg
meglehetősen komplex képet mutat. A rotunda északi, nyugati és déli részén további
épületbővítmények, középkori temetkezések kerültek elő. A régészeti kutatások még
folyamatban vannak, történeti és régészeti értékelésre az ásatások befejezése, a leletanyag
feldolgozása és publikálása után lesz lehetőség. A romterület bemutatására, valamint a terület
északkeleti oldalán álló szocreál stílusú művelődési ház helyreállítására és az abban
berendezendő Aba Sámuel Múzeum kialakítására vonatkozóan a község és az Aba Sámuel
Alapítvány terveket készíttetett.
A középkori maradványok nemcsak régészeti, hanem történeti-művészettörténeti szempontból
is – tekintettel Árpád-kori építészetünk emlékanyagának korlátozott voltára – kiemelkedő
jelentőségűek. A maradványok megóvására és fenntartására csak védetté nyilvánításukkal van
lehetőség.

A klasszicista villákban és 19. századi középületekben gazdag Abonyban található népi
lakóház (2. §) és udvara mai formájában jórészt a település utolsó eredeti állapotában
megőrződött népi építészeti emléke, mely az egyik kúria gazdasági épülete volt. A két
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. 
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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 (3. §) 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.

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok (4. §). az innen eredő bábolnai arabnak – ma ismertebb
nevén Shagya-arabnak – és az egymást követő szakértő tenyésztők sorának köszönheti
hírnevét és egyedülállóságát. Ennek szakmai alapjait még Csekonics József tábornok (1757-
1824) fektette le korát messze meghaladó lótenyésztési elveivel a 18. század végén. A
bábolnai Ménesbirtok a világ első arab vérre alapuló katonai célú lótenyésztő helye, mára
fontos és egyedülálló a génmegőrző szerepe. Egyetemes értékét a könnyű huszárló mint
katonaló, és ennek nemesítője, az arab ló szellemi öröksége adja. Az Országgyűlés 32/2004.
(IV. 19.) számon hozott határozatot a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai
értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták, köztük a Shagya-arab ló nemzeti kinccsé
nyilvánításáról. A bábolnai tenyészet minden kétséget kizáróan olyan ismertséggel és
elismertséggel rendelkezik, ami méltán indokolttá teszi, hogy Bábolnát az emberiség közös
örökségeként, a magyar állattenyésztés, ezen belül is a magyar lótenyésztés jelképeként
tartsuk számon.
Bábolna hosszú idő óta folyamatosan példázza a pusztával összefonódó hagyományos
gazdálkodási és letelepedési folyamatot, tájhasználati kultúrát. A Ménesbirtok történelmi
központja (a továbbiakban Ménesközpont) a keresztülmenő országúttal (Via Regia) a
pusztabirtok megtelepülésének a római eredetű úthálózathoz kapcsolódó középkori
hagyományát is őrzi. A Ménesközpont északi határán futott a középkorban a pusztát átszelő
széles földút, az ún. Mészáros út, mely már a 13. századtól jelentős marhakereskedelmi
forgalmat bonyolított az Alföld és Buda, illetve Bécs állatvásárai között. A Habsburg-
abszolutizmus idején Bábolna és Kajánd pusztákra települt a Szapáry-család egyik vidéki
birtokközpontja. A korszakra jellemző főúri gazdálkodási forma és a birtokstruktúrában a
családi rezidenciákhoz igazgatásilag szervesen kapcsolódó, de földrajzilag távol fekvő
pusztabirtokok feudális működése itt is megvalósult. Bábolnának viszont a Mészáros út is
különleges jelentőséget adott, mert a 18. század közepén az állathajtók egyik fontos
állomásává, pihenő- és itatóhellyé vált. Az elpusztult középkori település után ez lett Bábolna-
puszta újkori betelepülésének hagyományos tényezője.
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok az arab lótenyésztés és feudális majorgazdálkodás
autentikus magyar helyszíne. A 18. századi Szapáry-kastélyból kiépült Ménesközponthoz a
korabeli, de 18. századi határvonalú pusztabirtokon eredetileg 5 (ebből három 18. századi
eredetű), később 12 külső major létesült. (Karabuka, Csemerház, Kisbábolna, Öreg Bábolna,
Nagy Bábolna, Jäger Hof, Csikótelep, Farkaskút, Kajánd, Istvánház, Ritter-major és a 20.
században a Darányi-telep) a lótenyésztés, illetve az állattartás további helyszíneiként.
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Ezekből nyolc major fekvésével, elhelyezkedésével és részben történeti megközelítésével ma
is őrzi a 19. századi bábolnapusztai majorgazdálkodás jellegzetes hierarchikus, centrális
struktúrájú, sugaras-gyűrűs útrendszerű telepítésszerkezetét.
A műemléki védelemre javasolt majorsági épületek tekintetében a Hivatal több fordulóban
egyeztetett az érintett polgármesterekkel. A jelenlegi változat a 2008. április 25-i képviselő-
testületi döntés értelmében bírja a bábolnai önkormányzat támogatását.

Balatonlelle harmadik templomát (5. §) 1943 és 1972 között építették Árkay Bertalan tervei
szerint. A háromhajós, modern stílusú, keletelt csarnoktemplom a település központjában
emelkedő domb tetején, az épülethez tartozó templomkertben áll. A hajónál keskenyebb,
négyzet alaprajzú emelt szentélyéhez dél felől kapcsolódik a sekrestye, valamint annak
lépcsőháza. A templom déli homlokzatának nyugati vége előtt négyzet alaprajzú torony
magasodik. Főhomlokzatát, illetve tornyát kváderezett vörös homokkővel burkolták. A
templomépület 1943 és 1947 között épült fel a korábbi templom helyén, tornyát 1972-ben
fejezték be. Festett üvegablakainak egy részét, valamint Lourdes-i mellékoltárának oltárképét,
szószékének mozaikját Sztehló Lili készítette (1958). A szentély monumentális oltármozaikja
Somos Miklós munkája (1987). Molnár C. Pál és Prokop Péter által festett mellékoltárok
állnak a mellékhajók keleti végén. A berendezési tárgyak közül említésre méltó még a siklósi
márvány főoltár és a népi faragású 17. századi Pieta.
A központi helyen elhelyezkedő templomépület az Árkay-életmű monumentális darabja;
egyedülállóan gazdag külső-belső kialakítása, rengeteg eredeti tartozéka, részlete feltétlen
megérdemeli az országos műemléki védelmet. 

Az 1894-ben elhunyt Kossuth Lajos budapesti temetése után csupán három hónappal
állították fel a siómarosiak közadakozásából az ország első köztéri Kossuth-szobrát (6. §). 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 (7. §) 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 (8. §) 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
idéző szalagfonatos fejezetek és figurális lunetták díszítik. A 14. századi eredetű Szent Vér
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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 (9. §) 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.

A bátaszéki plébánia épülete (10. §) a templomtól délre elhelyezkedő saroktelken épült 1908-
1909-ben. Az építkezés Romaisz Ferenc plébános idején történt, az új plébániatemplom
építése után. A magasföldszintes, téglaarchitektúrás plébániaépület szép és egységesen
megőrzött példája a 20. század eleji szecessziós építészetnek. Homlokzatai egyedivé teszik,
mégis jól illeszkedik a szintén téglaarchitektúrás plébániatemplomhoz. Eredeti állapotát
mutató belseje a század eleji polgári lakásbelsők világát idézi. 
A védetté nyilvánítással a település központjában, a műemléki védelem alatt álló templom és
más műemlékek szomszédságában álló plébániaépület építészeti értékeinek megőrzése válik
biztosítottá, és Bátaszék ismert, ám kevéssé elismert épülete kap méltó megbecsülést.

Az előző épület közelében, a bátaszéki Szabadság utca 15. szám alatti hosszú szalagtelken
álló lakóépület (11. §) két fázisban épült. Alápincézett udvari szárnya a 19. század közepéről
származik, déli oldalán végigfutó falazott oszlopos tornáccal. Az udvari szárnyhoz a
telekbelsőben keresztben kapualj és istálló csatlakozik. Az utcai szárny a 20. század első
évtizedeiben épült gazdag ornamentikájú historizáló homlokzattal. A portán kút és
alápincézett füstölő áll, amelyet ma átalakítva fészerként használnak. Az épület falazata kő és
vályog, helyenként téglajavítással.
A közel eredeti formájában fennmaradt, romló állapotú, gazdag homlokzathímes, polgárosodó
stílusjegyeket mutató népi lakóépület a falukép meghatározó építménye. Jelenlegi idős
tulajdonosának halála esetén az örökösök épülettel kapcsolatos szándékai bizonytalanok. A
védetté nyilvánítás révén fennmaradna a népi-mezővárosi építészet határán álló historizáló
épület, amely a helyi építkezés- és életmód bemutatását és kutathatóságát is szolgálja.

A bátaszéki hívek az 1739-es nagy pestisjárvány után fogadalmat tettek, hogy kápolnát
emelnek, ha a vész elmúlik. Így épült fel a szőlőhegyen a szőlőművelést bevezető svábok által
tisztelt Szent Orbánnak, a szőlőhegyek patrónusának tiszteletére az 1754-es források szerint
már ott található fogadalmi kápolna (12. §). 



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 14

Az épület a településtől délnyugatra húzódó dombvonulat peremén, szőlőskertek között áll,
homlokzata előtt 19. század végi kőkereszttel. A kápolna a barokk kori egyházi építészet szép
példája, egyszerűségében is jelentős értékek hordozója. A település lakói az épületet építészeti
örökségük fontos elemének tartják, mely a felújított Szent Orbán-kultusz és az ahhoz kötődő
helyi hagyományok egyik legfontosabb kulcspontja. Fennmaradása, védetté nyilvánítása és
kutatása több tudományág érdeklődési körébe tartozik. 

Békéscsabán a mai Széchenyi-liget (13. §) 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 (14. §) 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
követelményekkel. A mellette álló raktárépület és víztorony az ipari építészet szép példái,
melyek harmonikus egységet alkotnak a főépülettel.

A bezerédi szőlőhegy szomszédságában, a falutól néhány kilométerre 1776-ban kápolnát
építettek Szent Vendel tiszteletére (15. §). A kápolnát fogadalomból emelték, a környékén
állatvásárokat tartottak. A 20. század végén elhagyatottá lett kápolnát 2004-től felújították. A
szentélyben ekkor kerültek napvilágra a feltételezhetően a kápolna építési idejéből származó
eredeti ornamentális és figurális barokk festmények, melyek teljes feltárására még nem volt
mód. A berendezés egyszerű, feltehetően a 19. század végéről származó oltárból és padokból
áll. 
A barokk stílusú kápolna építési idejénél fogva, de különösen az elmúlt évek során feltárt
festett szentélye műemléki értéke miatt műemléki védelemre érdemes. A kápolna megújítását,
felújítását és gondozását néhány éve civilek vállalták fel. A templom valódi értékei az ő
felelős közreműködésük által tárultak fel. A védetté nyilvánítás a templom értékeinek
megmentése mellett az ő munkájuk elismerését és támogatását jelenti.

Boldva község belterületének északnyugati szélén, a falu központjának számító Szabadság
téren, a patak partjának enyhe magaslatán áll a község református temploma, amely egyben a
boldvai bencés apátság temploma (16. §) is volt. A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt
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bencés apátság írásos forrásban először 1203-ban szerepel. A kolostor utolsó említése 1270-
ből származik, feltételezhető, hogy a kolostor a 13. század végén, talán 1285-ben elpusztult,
temploma ettől kezdve a falu plébániatemplomaként működött. Az apátsági templom déli
szomszédságában feltárt rotunda Magyarország egyik legnagyobb méretű körtemploma,
hajójának átmérője 12 méter, a szentélyé 5 méter.
1950-ben a műemléki védettségből kimaradtak a templom északi oldalán található, akkor még
feltáratlan 12. század végi – 13. századi monostor falmaradványai. Tekintettel arra, hogy az
időközben 1976 és 1980 között, Valter Ilona vezetésével részben feltárt kolostorromok az
1950 óta műemléki védettség alatt álló templommal szerves egységet képező épületegyüttest
alkotnak, a fennálló műemléki védettség kiterjesztése a kolostor teljes ismert területére
mindenféleképpen indokolt. 

Az 1746-ban barokk stílusban épült bólyi templom (17. §) 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 bonyhádi evangélikus gimnázium (18. §) együttese az 1893-ban Kallina Móra tervei szerint
épült egyszerű, tégladíszes tornacsarnok, a Baumgarten Sándor építész tervei szerint 1907-
1908-ban emelt nagyméretű, szecessziós főépület és a Wihart Ferenc tervei szerint 1935-ben
épült, 1995-ben továbbépített diákotthon épületeiből áll. A leghangsúlyosabb a gimnázium
kétszintes szecessziós főépülete, melynek homlokzatait lekerekített sarkok jellemzik,
felületeit lapos faltükrök, stilizált vakolat és majolika tulipán-minták borítják. A tető összetett,
bádogborítású tornyok, négykaréjos tetőablakok teszik változatossá. A belsőben a lépcsőház
és az eredeti ajtó és ablakkeretek őrzik az eredeti díszítményeiket. 
Az együttes minden átalakítás ellenére tudatos értékalkotó szemléletről tanúskodik. Építészei
koruk kiemelkedő művészei voltak, ezért a különböző korokból származó épületek változatos,
mégis harmonikus együttest alkotnak. Az iskola vezetése és a tulajdonos evangélikus egyház
ma is kiemelt figyelmet szentel az iskola épületeinek megőrzésére, a körülöttük kialakított tér
igényes kezelésére. A műemléki védelem építészet-, település- és egyháztörténeti
szempontból is indokolt és figyelemfelkeltő hatású.

A Rudas fürdő (19. §) 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



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 16

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 (20. §) 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 Budapest, I. kerületi Hunyadi János út – Apor utca – Fő utca által határolt hegyoldali
telekre 1887-ben épült az Északkeleti Vasút székházát és a budai régi Postapalotát magába
foglaló épület (21. §), melynek terveit Hauszmann Alajos készítette, Bierbauer István
segítségével. Az Északkeleti Vasút Társaság 1890-ben szűnt meg, az épület ettől az időtől lett
a MÁV bérháza; jelenleg többlakásos társasház. A méreteiben is lenyűgöző háromemeletes
épület téglaarchitektúrás kialakítású, külső homlokzatán a gazdagon díszített és a
visszafogottabb egységek váltják egymást. Az udvari homlokzatot árkádos, valamint
függőfolyosós kialakítás jellemzi. 
A 19. századi Magyarország egyik legtöbbet foglalkoztatott építészének jelentős számú
műalkotása pusztult el országszerte az elmúlt évtizedek alatt. A fennmaradó épületek közül a
szóban forgó háznak csak a tetőszerkezetében keletkezett nagyobb kár, a többi része eredeti
állapotában maradt fenn. A védetté nyilvánítás biztosíthatja, hogy Hauszmann építészeti
ouvre-je a lehető legteljesebb mértékben megőrződjön. 

A II. kerületi Eszter u. 7/b. szám alatti kétemeletes, lapos tetős bérvilla (22. §) 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
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 Hidegkúti út 176. szám alatti ún. Forgách-Walla-kúria (23. §) építéstörténete levéltári
adatok hiányában pontosan nem rekonstruálható. Az épület a stiláris és tipológiai vizsgálat
alapján az 1820-40-es évek villa- és kúriaépületeivel mutat rokonságot; déli homlokzatának
részletei későbbi, romantizáló periódust feltételeznek. A kúria későbbi sorsáról annyit lehet
tudni, hogy a Forgách-családtól előbb a Perl kenyérgyáros, majd a Walla földbirtokos-család
szerezte meg, az államosítást követően pedig PIÉRT-raktárként használták. 
A hosszanti elrendezésű kúria főhomlokzatát magas lábazaton álló oszlopos tornác alkotja,
négy toszkán jellegű oszloppal és magas timpanonnal. A déli homlokzat felől pillérekkel
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alátámasztott, üvegezett folyosó húzódik, hozzá nagy méretű díszterem és folyosó is
csatlakozik. Az épület alatt teljes hosszában dongaboltozatos pince húzódik.
A kúria épületével egy telken álló, és a most kiépülő kultúrközpontba szervesen beillesztett
iskolaépület keletkezéséről sem tudunk semmi biztosat. Egy 1813-as térkép a parókiától
északnyugati irányban jelöl egy „Schola” elnevezésű épületet, amely a plébánia által
fenntartott elemi iskolát jelenti. A telken áll egy klasszicizáló kútház és több 2000 után emelt
épület/építmény (könyvtár, szabadtéri színpad).
A védetté nyilvánítás a reformkori kultúra és építészet értékeinek megőrzéséhez járul hozzá, a
Klebelsberg Kulturális és Művészeti Központ épületegyüttesébe foglalva a jelenkor használói
számára is elérhető módon. Műemléki védelme az értékőrző szemlélet megismertetését
jelenti, mely a fennálló épületeket igényesen tudja az új koncepció részévé tenni, korszerű
együttessé formálni.

A világon elsőként Krisztus Király tiszteletére szentelt Keleti Károly utcai templom (24. §)
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 (25. §)
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 (26. §)
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.
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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 (27. §) 1958-ban építették Szrogh
György tervei alapján. A lakóház az 1950-es évekre jellemző szocreál stílus kvalitásos
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. 

Az Arany János u. 18. szám alatti kétemeletes lakóház (28. §) a neoreneszánsz stílus
lakóházakon való megjelenésének egyik korai példája. Mai formáját minden valószínűséggel
1868-ban alakították ki egy korábbi, feltehetően klasszicista épület felhasználásával
Limburszky József építész tervei szerint. A lakóház – az udvarában látható méltánytalan
beépítés ellenére is – szinte maradéktalanul őrzi 1868-as kialakításának minden lényeges
részletét. A gazdag homlokzati dísszel kiképzett épület az Arany János utca eredeti, a 19.
század közepén és második felében kialakított beépítésének egyik utolsó emléke. Mind
településképben betöltött szerepe, mind egyedi építészeti értékei az egyedi műemléki védelem
alá helyezését indokolják. 

Czigler Győző építész 1893-ban kezdte tervezni a Hold utcai és Hunyadi téri
vásárcsarnokokat Budapest Székesfőváros megbízásából. A Hold utcai historizáló épület
(29. §) a vásárcsarnokon kívül lakóházat is magában foglal. A csarnoktér háromhajós,
bazilikális terű, a gádorfalak fémszerkezetű üvegfallal épültek meg. A tetőszerkezet
szegecselt rácsostartói alul íves kialakításúak; az oldalfalak téglasávos díszítése ezekhez van
igazítva.
A budapesti vásárcsarnokok – mint a főváros viszonylag ismert és népszerű látványosságai –
együttesen és egyedileg is kiemelkedő építészeti értéket képviselnek. Rövid időszak alatt,
egységes szemlélettel került kialakításra mind, köztük a Hold utcai csarnok is, amelynek
homlokzatai és belső elosztása ma is építéskorabeli kialakítását tükrözik. A vásárcsarnok és a
csatlakozó lakóház Budapest városépítészetének és kereskedelemtörténetének kiemelkedő
emléke, megőrzése elengedhetetlen fontosságú feladata az örökségvédelemnek. 

A Kossuth Lajos u. 10. szám alatti épület (30. §) 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
(31. §) 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
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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 Sas u. 9. szám alatti épület (32. §) Lechner Ödön egyik korai munkája, melyet 1869-es –
Pártos Gyulával közös – irodanyitása után 1871-ben tervezett apósa számára. A
háromemeletes épület stílusjegyei Lechner berlini tanulmányútja után alkalmazott historizáló
stílusához köthetők. A homlokzaton jelentkeznek az építész e korszakában szívesen
alkalmazott hellenisztikus díszítőelemei, illetve az öntöttvas oszlopos függőfolyosó rendszer.
Az udvar délnyugati sarkában vörösmárvány falikút áll.
A II. világháborúban az épület megsérült, többször renoválták, de megőrizte eredeti
kialakítását és épületplasztikáját. A Lipótváros egyik közigazgatásilag, turisztikailag és vallási
szempontból is kiemelt részén, a Szent István Bazilika mellett álló épület védetté nyilvánítása
felhívja a figyelmet Lechner eddig ismeretlen épületére, és hozzájárul a neves építész
életművének jobb megismeréséhez.

A Kodály körönd délnyugati oldalán helyezkedik el a MÁV Nyugdíjintézetének egykori
bérháza (33. §). A francia reneszánsz kastélyokat idéző impozáns tömege követi a körönd
építészeti alapkoncepcióját, miszerint belső udvaros paloták álljanak a tér négy oldalán. A
Sugár út kiépítését követően, 1882-ben vette meg az egykor négy különböző helyrajzi
számmal rendelkező telkeket a Magyar Királyi Állami Vasút Nyugdíjintézete, elsősorban jól
kamatozó befektetésnek. Ekkor már két Sugár úti ingatlan is a tulajdonukban volt, mely
érzékelteti a befektetés gyümölcsöző voltát. 1882-1883 között épült fel a háromemeletes,
négy udvaros köröndi bérház Kauser József tervei alapján. Az épület 1962-ig a MÁV
tulajdona volt, majd a VI. kerületi tanács vette tulajdonába. Az épület lakásain belül
átalakítások történtek, de a homlokzaton és a belső udvarokon az eredeti állapotot megőrizték.

Az egykori Kör tér – Rondeau – a Közmunkatanács pályázata alapján nyert beépítést. A
helyszínrajzot Petchacher Gusztáv készítette. A mai Andrássy út 87-89. számú, a Kodály
köröndön álló ház (34. §) egykori területe 1873-ban került a Fővárosi Közmunkák Tanácsa
tulajdonába, majd 1883-ban megvette Hübner Nándor építőmester és felesége. Az épületet
1883-1885 között egyetlen periódusban, Bukovics Gyula tervei szerint építették fel. A család
az ingatlant 1917-ben adta el Sándor Pál országgyűlési képviselőnek. Az épületet az 1950-es
években államosították.
Az épület az itáliai reneszánsz városi paloták formavilágához igazodik, de kialakítása nem
hivalkodó. Az egykori bérpalota a világörökségi terület egyik legfontosabb helyszínén
található. Városképi szerepe mellett a változatos tömegalakítás, az elegáns és finom
részletekkel kialakított lépcsőházak méltóvá teszik az egyedi műemléki védelemre. 

Az Andrássy út és a Bajza utca sarkán álló egyemeletes, manzárdtetős villaépület (35. §)
Spiegel Frigyes tervei szerint épült 1907-08-ban, Schanzer Ignác és neje megrendelésére. Az
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épület az 1940-es években a Magyar Sajtókamara tulajdonába került, s egészen napjainkig a
Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházaként működött. Spiegel nemcsak a
szigorúan vett építészeti, hanem a belsőépítészeti részletek tervezésében is részt vett, az ő
tervei szerint készült a villa teljes berendezése. A finom elemekkel tagozott homlokzatok a
külsőt, a stukkódísszel gazdagon tagozott falfelületek, a változatos formájú és anyagú
falburkolatok a belső teret teszik változatossá. A villa és berendezése összességében
historizáló stílusúnak nevezhető, egyes elemeiben klasszicizáló (neoempire) és szecessziós
jegyeket is mutat. 
Az egykori Schanzer-villa minden stiláris heterogenitása, az egyes belső terek erősen eltérő
karaktere dacára a 20. századelő hazai építészetének jelentős alkotása. A kisebb változtatások
ellenére intakt homlokzat mellett különleges értéke a jól megőrződött belső berendezés,
elsődlegesen a magasföldszint reprezentatív teremsora. Ezek a belső terek a magyar
építészetben a szecesszió után, 1906-10 körül megjelenő új-historizáló tendenciák korai, nívós
példái. Az épület és berendezése nagyrészt eredeti állapotában maradt fenn a mai napig, ma is
meglevő értékeinek megőrzését az egyedi műemléki védelem alá helyezés biztosíthatja. 

A Bajza utca 44. szám alatti egykori lakóház (36. §) 1898-ban épült Bálint Zoltán és Jámbor
(Frommer) Lajos tervei alapján, Baruch Sámuel megrendelésére. A háromemeletes épület
gazdag szecessziós stukkódíszű főhomlokzatát változatos kialakítású rizalitok tagolják Az
épületbelső a homlokzathoz hasonlóan rendkívül gazdagon díszített, számos eredeti
belsőépítészeti részlet található meg benne. A főlépcsőházban szecessziós stukkódísz,
kovácsoltvas korlát és felvonóvédőrács található. Az épület első emeletét díszes faburkolattal
ellátott teremsor foglalja el, az első emeleti ebédlőben szecessziós tálalószekrény található a
falburkolatba építve.
A jelenleg a Bolgár Nagykövetség kezelésében lévő, iskolaként használt épület a
magyarországi szecesszió egyik kiemelkedő építészeti emléke, mely a kiváló építészpáros
életművén belül is igen előkelő helyet foglal el. Műemléki védelem alá helyezése lehetőséget
biztosíthat a későbbiekben az épület műemléki kutatására, részletes kutatása pedig számos
értékes adattal szolgálhat a terület építészettörténeti feldolgozásához.

Az Eötvös utca 26/d. szám alatti kétemeletes lakóház (37. §) 1884-ben épült Grüner Dávid
megrendelésére, Jahn József tervei szerint. A lakóház a szerényebb historizáló városi paloták
egyike, melynek homlokzata és belső terei jó állapotban megőrizték az eredeti kialakítást. Az
első emeleten a kapu felett konzolos zárterkély látható, a homlokzatot fogrovatsorral kísért
konzolsoros főpárkány zárja. A kapualj mennyezetét jó állapotú manierizáló neoreneszánsz
festés díszíti. A lépcsőházban háromkarú lépcső található, a lépcsőház oldalfalára csavarozott
keretben alakos és ornamentális neoreneszánsz kép látható.
Az igényesebb historizáló lakóházak és lakások dísze volt a gazdag festménydekoráció, amely
mára viszonylag kevés helyen maradt fenn rekonstruálható formában. Az Eötvös utcai
lakóház védelem alá helyezésével a 19. század végi épületdíszítő festészet egyik fontos
emlékét őrizhetjük meg, amennyiben egy falkutatás után feltehetően eredeti egységében
állítható majd helyre az épület, építészeti, iparművészeti és képzőművészeti részleteinek
megőrzésével. 

Czigler Győző 1893-ban, a Hold utcai csarnokkal egyszerre kezdte tervezni a Hunyadi téri
vásárcsarnokot (38. §), Budapest Székesfőváros megbízásából. Az épületet 1896
decemberében adták át, a nagyközönség 1897-től vette használatba. A három utca által
határolt épület Eötvös utcai és Hunyadi téri lakóház-része kétemeletes, e részek közé ékelődik
be a Szófia utca felőli szárny egyemeletes középszakasza. Sárga klinkertégla burkolatú
homlokzatait kőtagozatok és vakolt felületek tagolják. Az épületen szinte minden burkolat,
nyílászáró és tartozék eredeti. 
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A budapesti vásárcsarnokokról már több feldolgozás is született, de sem a Hunyadi téri
csarnokról, sem Czigler Győző építészetéről nem készült monografikus igényű tanulmány. A
Hunyadi téri csarnokot 1896-os felépítése óta nem újították fel, ebből eredően azonban ma is
teljes egészében őrzi eredeti kialakítását. Mivel az eredeti tervek is rendelkezésre állnak,
nincsen akadálya az épület pontos és teljes körű, részletekbe menően korhű műemléki
helyreállításának, a védetté nyilvánítás és az azzal összefüggő szakmai szempontú
helyreállítás így újabb adatokkal gazdagíthatja a hazai építészettörténetet. 

A Jókai u. 10. szám alatti lakóház (39. §) 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.

A Király u. 78. szám alatti kétemeletes épület (40. §) 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 Király u. 84. szám alatti kétemeletes, historizáló lakóház (41. §) 1872-ben épült Fogarassy
János megrendelésére, tervezője és kivitelezője nagy valószínűséggel Haliczky Béla volt. Az
épület – a kisebb későbbi átalakítások ellenére – ma is nagyjából az 1872-es formáját őrzi.
Utcai homlokzata héttengelyes, igényes épületszobrászati dísszel. A háromszakaszos kapualj
változatos lefedésű, kereszt- és teknőboltozatos szakaszokból áll. A kapualjból nyíló tágas
lépcsőházban négykarú lépcső található, gazdag díszű öntöttvas korláttal. 
Az épület terveit egy kevéssé ismert mester, Haliczky Béla készítette, a tervezésre
nyilvánvalóan a közelben levő, részben ekkor kiépülő Andrássy út épületei voltak hatással.
Az épület tömege, fő közlekedőterei és térkapcsolatai őrzik az eredeti, 1872-es kialakítást, s
ezen felül sok megőrzésre méltó eredeti részlet (főhomlokzat szobrászati dísze, nyílászárók,
korlátok, burkolatok) maradt fenn. Kiemelkedő városképi jelentősége, egyedi építészeti és
iparművészeti értékei indokolják egyedi műemléki védelem alá helyezését. 

A Lendvay u. 24. szám alatti villát (42. §) 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.

Az Ó u. 48. szám alatti telken Kern István tulajdonos 1863-ban Wechselmann Ignác tervei
alapján építtetett egyemeletes lakóházat (43. §), melyet még ugyanazon évben, szintén
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Wechselmann Ignác tervei szerint kétemeletesre magasítottak, majd udvari részeit 1873-ban
Pucher József tervei alapján második emelettel bővítették. 
Az épület Budapest legkorábbi historizáló lakóházai közé tartozik. Elegáns homlokzata,
kapualja és lépcsőháza a historizáló építészet korai, igényes darabjai közé emelik. Az épület a
kisebb átalakítások ellenére legtöbb eredeti részletét máig megőrizte, így mind egyedi
építészeti értékei, mind városképi jelentősége érdemessé teszik a megőrzésre. 

A Podmaniczky u. 16. szám alatti háromemeletes bérház (44. §) 1890-ben épült Langelferld
Frigyes, Wagner Sándor, Mendl István valamit Bubala Sándor megrendelésére. A terveket
Schubert Ármin és Hikisch Lajos készítette. 1949-ig a ház magántulajdonban volt, majd
államosították, jelenleg társasházként működik.
A háromemeletes bérház hét tengellyel néz a Podmaniczky utcára. Az utcai homlokzat
földszinti része fölött az iparral, illetve a kereskedelemmel foglalkozó fríz fut végig. Az
emelet téglaarchitektúrás kialakítású. Az épület szimmetriáját a bejárati kapu felett lévő,
balusztrádos mellvédű erkély hangsúlyozza. A lépcsőházba boltozatos kapualj vezet be,
padlózata terrazzoburkolatos, a szélfogó ajtó csiszolt üvegezésű, díszítésében körző, vonalzó,
szögmérő, távcső és földgömb látható. Első emeletén eredeti selyem- és faburkolatokkal
díszített lakásrészlet található.
A Podmaniczky utca Teréz körút – Bajcsy Zsilinszky út közötti szakasza a Lipótváros
igényesebben kialakított részéhez tartozik. Az itt álló lakóházak összképének megőrzése
szakmailag és társadalmi hatását tekintve is fontos. A Podmaniczky utcai épületet a
századforduló időszakából származó lakásbelső, illetve az abban megőrzött burkolatok
különösen méltóvá teszik a műemléki védelemre.

A Szondi és a Székely Bertalan utca sarkán álló historizáló lakóházat (45. §) Burián Sándor és
neje építtette 1879-1880-ban, Glitzke Gottlieb tervei alapján. 
Az egyemeletes épület kilenctengelyes főhomlokzata a Szondi, tizenkét tengelyes
oldalhomlokzata a Székely Bertalan utca felé néz. A főhomlokzaton négy üzletportál és egy
felülvilágítós kapu nyílik, historizáló fa kapuszárnyakkal. Az épületbelső is őrzi az építés
korabeli kialakítást: az udvari homlokzatokon kovácsoltvas korlátú függőfolyosó fut körbe, az
emeletre öntöttvas korlátú lépcső visz fel. 
A nagyrészt érintetlen épület máig megőrizte szép tagolású homlokzatát és egykori belső
kialakítását. Az épületet nem kiemelkedő építészeti kvalitása teszi érdemessé a műemléki
védelemre, hanem az a tény, hogy egy az átlagos, kisebb méretű, jó mesterműként megépített
historizáló bérházak közül. Az épület saroképületként jelentős településképi szerepet tölt be,
nyugodt tömege, jó tagolású homlokzata az utcakép történeti hangulatú elemévé teszi, így
építészet- és kultúrtörténeti szempontból egyaránt védelemre érdemes. 

A Városligeti fasor indításánál álló egyemeletes, historizáló neobarokk villaépület (46. §)
1895-ben épült. Építtetője Spitz Árpád volt, tervezője ismeretlen. A gazdagon díszített,
neobarokk stílusú épületbelső famennyezetes terme, stukkódíszes hallja, kovácsoltvas rácsai
és korlátai, nyílászárói, terrazzo burkolatai, színes üvegkupolával fedett csigalépcsője,
homlokzatának öntöttvas szobordíszei tartoznak az igényes kialakítású részletek közé. A villa
1983-ban kezdődött felújítása során kisebb átalakítások történtek; az átépített részeket a villa
eredeti stílusához igazították. 
Az épület eredeti részletei kivételes épségben, sértetlenül maradtak fenn mind a mai napig. A
Spitz-villa a pesti historizáló villák szép példája, megőrzése mindenképpen indokolt. Az
épületbelső meglevő értékeinek megóvását a jelenleg fennálló területi védelem nem
biztosíthatja, így annak megóvására csak az egyedi műemléki védelem alá helyezés ad
lehetőséget. 
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A Budapesti Talmud Egylet megrendelésére készült Vasvári Pál utcai zsinagóga és lakóház
(47. §) 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 (48. §) 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 (49. §) 1893-ban Moravetz József
tervezte Basel Salamon és neje, Náthán Sarolta megrendelésére. Az épület egészen 1949-ig
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. 

Az Akácfa utca 43. szám alatti lakóházat (50. §) Szabó Antalné építtette 1914-ben
Dümmerling Ödön tervei szerint. Az ötemeletes épület aszimmetrikus kialakítású homlokzatát
több szintet átfogó, szecessziós vakolatdíszű oromzatos zárterkély díszíti. Dongaboltozatos
kapualjának oldalfalát gránitburkolat fedi. Az épület fontos tartozékai a burkolatok, az udvari
világítóaknák cégjelzéses keretei, a lakások eredeti nyílászárói és azok vasrácsai, valamint a
liftakna vasrácsa. 
Dümmerling Ödön építész életműve még nem került feldolgozásra, neve kevéssé ismert a
szakma számára is. Művei közül csupán az újpesti víztorony áll műemléki védelem alatt. Az
Akácfa utcai lakóház mint Dümmerling életművének jelentős darabja, egyedi építészeti
értékei és utcaképi szerepe okán egyedi műemlékként védendő.

A magasabb épületek között álló földszintes, körülépített udvarú Akácfa u. 61. szám alatti
lakóház (51. §) 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
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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 (52. §) 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 (53. §) 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 Dob utca 55. szám alatti historizáló stílusú egyemeletes lakóház (54. §) vélhetően az 1890-
es években épült Jellinek Babett megrendelésére. Eredeti tervek nem maradtak fenn, így nincs
információ sem a tervezőről, sem az építőmesterről. A többszöri tulajdonosváltás ellenére a
ház eredeti funkcióját alapvetően megőrizte, csupán a földszinti üzletek egy részét zárták be,
ahol most lakások vannak. Az épületnek utcai homlokzatán felül értékes részletei a
lépcsőházak, s az udvari függőfolyosó, melyeknek eredeti korlátja is fennmaradt. 
A kereskedelméről híres Király utca közvetlen környezetében található, többemeletes
bérházak közé ékelődő, elegáns homlokzatú kétszintes épület a kiegyezés utáni építészet
egyik értékes emléke. Az 1932-ben készült tervek jól mutatják, hogy a földszinten műhelyek,
raktárak, üzlethelyiségek helyezkedtek el, az emeleti részen pedig a tulajdonos lakása volt. Az
épület védetté nyilvánítása a Dob utca történeti arculatának megóvása érdekében, valamint az
épület egyedi építészeti értékei megőrzéséhez elengedhetetlen fontosságú. 

A Dózsa György út 74. szám alatt álló egyemeletes historizáló villa (55. §) 1881-ben épült
Káry Sámuel divatáru kereskedő részére. Terveit Wellisch Alfréd műépítész készítette. Az
épületet többször átalakították, az 1920-as években Bauer Emil műépítész tervei szerint
bővítették a hátsó homlokzathoz csatlakozó egyemeletes épületszárnnyal. 
A villaépület homlokzatait historizáló vakolatdíszek és nyíláskeretek tagolják, udvari
homlokzata előtt egykor nyitott oszlopos előcsarnok állt, tetején kialakított terasszal.
Stukkódíszes lépcsőházában háromkarú lépcső található öntöttvas bábokból álló korláttal és
két kandeláberrel.
A gazdagon tagozott homlokzattal kialakított historizáló villaépület a Dózsa György út VII.
kerületi szakasza egykori szabadon álló beépítésének, az itt állott villasornak utolsó emléke.
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Az épület műemléki védelem alá helyezése lehetőséget biztosíthat a későbbiekben az épület
műemléki kutatására, s ez nemcsak az épület helyreállításához, hanem a terület
építészettörténeti kutatásához is számos értékes adattal járulhat hozzá. 

A Rákóczi út és a Károly körút találkozásánál álló klasszicizáló modern stílusú bérházat
(56. §) 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.

Az egykori Cyklop-garage (57. §) irodaházként és parkológarázsként épült 1924-ben, Löffler
Béla tervei szerint. Az udvarban álló egyemeletes garázsépületre 1928-ban második emeletet
építettek. Az egykori garázsrészt a II. világháború után a Főtaxi használta, később
autókölcsönzőként működött, ma parkolóház. Az utcai szárny egykori irodáit a II. világháború
után lakásként hasznosították, az önkormányzati tulajdonú épületrész lakásai üresen állnak.
A rossz állapotú, elhanyagolt, eredetileg is többfunkciós épületet modern és historizáló
stílusok közös határán mozgó külső és belső kialakítása teszi egyedivé. Korszerű
kialakításának köszönhetően ma is jól használható tereket találunk benne, a garázsrészeket ma
is eredeti rendeltetésüknek megfelelően használják. Az épület egészének felújítása után az
utcai részek akár irodaházként, akár lakóházként jól hasznosíthatóak. A visszafogott
neobiedermeier díszítőelemekkel ellátott lakóházrész és a modern stílusban kialakított garázs
teljesen egyedi építészeti értéket képvisel, megőrzése építészettörténeti és várostörténeti
szempontokból egyaránt kívánatos. 

A Klauzál tér 13. szám alatti klasszicista stílusú bérház (58. §) 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 Klauzál u. 21. szám alatti bérházat (59. §) jelenlegi formájában 1899-ben építették, a pesti
ágostai hitvallású evangélikus egyházközség „Glosius Artner Karolina” alapítványának
megbízására Heidlberg és Kotal műépítészek tervei szerint. Az egyház tulajdonjoga
feltehetően az 1949-es államosításig állt fenn, a jelenlegi tulajdonos Erzsébetváros
Önkormányzata.
A gyorsan fejlődő Erzsébetvárosban az új házak mellett viszonylag sok századfordulós épület
maradt fenn, melyek közül a Klauzál utca 21. szám alatti bérházat a környezetétől jelentősen
eltérő homlokzata helyezi a figyelem középpontjába. Az egyedi és elegáns neoromán
homlokzat igen ritka a Budapesti lakóházak között és növeli a környék esztétikai értékét.

A fentebb szereplő Károly krt. 1. szám alatti épület szomszédságában, a pesti belváros
hangsúlyos útkereszteződésének sarokpontján álló „Georgia” bérpalota (60. §) 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
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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 (61. §). 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.

A Wesselényi u. 74. szám alatti historizáló ház (62. §) építésére 1872 után került sor. 1925-től
pékműhelyt és üzletet működtettek a földszinten, míg az emeletet lakás céljára rendezték be.
1926-ban az udvar végében már működő két koksztüzelésű sütőkemence mellé a jobboldali
telekhatárra építettek fel egy újabb kemencét. 1930-ban átalakították a földszinti
üzlethelyiséget. 1964-ben az udvari három sütőkemencét elbontották és helyette
fegyverjavítóműhelyt alakított ki az Általános Vas- és Fémipari KTSZ. Ezzel egyidejűleg
történt az utcai homlokzat ismételt átalakítása, az egyszerű fémkeretes kirakatablakok
elhelyezése is. 
A ház máig megőrizte finoman díszes homlokzatát, az épületbelsőben fennmaradt az eredeti
lépcsőház és díszes kovácsoltvas korlátja, valamint a lakásbelső fúvott üvegablakai. Az épület
építészet- és kultúrtörténeti szempontból egyaránt védelemre érdemes.

A Gutenberg tér 4. szám alatti épület (63. §) terveit a Magyarországi Könyvnyomdászok és
Betűöntők Segélyező Egylete megbízásából Vágó József és László 1905-ben készítette el; a
kivitelezés 1906-1912 között zajlott le. Az épületben bérlakások, az egylet hivatali és egyleti
helyiségei, földszintjén üzletek, étterem, kávéház és nagyméretű színházterem kaptak helyet.  
A szecessziós stílusú, ötemeletes lakó- és irodaépület lefedett udvarában található a
színházterem melynek eredeti faltagolása, stukkódísze fennmaradt, eredeti formája
helyreállítható. Az épület homlokzatának falfelületei vakoltak, finom kváderezett mintával
markáns elem a két sarok íves zárterkélye a harmadik-ötödik emelet között. Az
épületbelsőben számos eredeti öntött terrazzoburkolat, kerámia falburkolat, színes ólomüveg
ablak, vas- és bronzkorlát, stukkódísz található.
Az épület a magyar szecessziós építészet kiemelkedő alkotása; már önmagában a több
funkciót befoglaló épületkialakítás is különlegességet jelent. A ház a Vágó testvérek egyik
legelső önálló munkája, így életművükben is fontos szerepet játszik. A Gutenberg tér
meghatározó hangulati és látványeleme a nagy tömegű épület harmonikus tagolású
szecessziós homlokzata, melynek dekorativitását egykor tovább emelte Kernstok Károly
sgrafitto reliefje; utóbbi a homlokzat felújítása esetén helyreállítható lenne. 

Az 1853-ban visszaállított jezsuita rend csak az 1880-as években telepedett le a magyar
fővárosban. Hosszas helykeresés után magyar arisztokraták támogatásával a Józsefvárosban,
az akkor még Scitovszky tér és a Mária utca sarkán lévő telket szerezték meg, ahol 1888-ban
megindult templomuk és rendházuk (64. §) építése, amelyek tervezését Kauser József (1848-
1919) építész, kivitelezését pedig Kauser Gyula építőmester végezte. A rendház már 1890-
ben, a templom csak 1909-ben lett kész. A neoromán-neogótikus stílusban épült,



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 27

téglaarchitektúrás templom kéttornyos homlokzatával a Lőrinc pap térre néz. A bazilikális
elrendezésű templomnak nemcsak külseje, de belső berendezése is egységes stílusban készült,
építéskori kialakítását ma is őrzi. 
A jezsuiták fokozatosan szerezték meg a környező házakat is. Rövidesen a Mária utcával
párhuzamos, akkor még Zerge, később Horánszky utcában is sikerült ingatlanokhoz jutni. A
jelenlegi Horánszky utca 22. szám alatti telekre Zichy Gyula kalocsai érsek megbízása alapján
Renkl Tamás építőmester 1898-ban készített terveket egy rendi lakóházhoz, amelyhez az
Építő Ipar szerint a következő év januárjában építési engedélyt is kaptak. A házat befejezése
után Zichy a rendnek ajándékozta.
A Horánszky utca 18-20. szám alatt 1910-ben kezdődött meg az építkezés előkészítése, mivel
a 22. számú ház már állt, itt csak a hátsó udvari szárnyat kellett hozzátoldani. Az új együttest
Baumgartner Sándor (1854-1928) építész tervezte, majd Fábián Gyula ellenőrzése alatt
Kauser Gyula kivitelezte. A Horánszky utca 18. szám alatti telket ekkor csak fél
szélességében építették be, e telek ma is látható beépítése – a már fennálló épülettel
megegyező stílusban – 1940 körül készült. 
A több különböző időszakban és stílusban kiépült jezsuita épületegyüttes történeti egységében
és egyedileg is megőrzésre méltó. A historizmus századfordulón létező stílusváltozatai közül
több is feltűnik az épületeken, a kongregációs rendház és a templom más-más stílusban, de
egyaránt középkori építészeti emlékeket idéznek fel. Az igényes tervezésnek és kivitelezésnek
köszönhetően az épületegyüttes egy méreteiben és eleganciájában is impozáns, ma is jól
használható közösségi teret ad, melynek megőrzése a mindennapi használatban sem okozhat
jelentősebb nehézséget. 

A mai Lőrinc pap tér 2. szám alatt (65. §) egy korábbi földszintes lakóház helyén az 1897-et
követő években Havel Lipót tervei alapján építtetett városi palotát gróf Zichy Nándorné. Az
épület magját a díszlépcsőház alkotta. Az alsó szinten „úri” és kiszolgáló helyiségek, valamint
a személyzet szobái nyertek elhelyezést. Az első és a második emelet nagy részét a palota
lakosztályának helyiségei foglalták el. Az ingatlant 1928-tól birtokló gróf Károlyi Emma
1935-ben a belső helyiségeket Abos Brúnó építésszel átalakíttatta és a második emeleten
bérlakásokat nyitott. Az államosítás után az épület teljes egészét bérházzá alakították.
A Zichy-palota a historizáló neobarokk építészet érett példája, mely neves előképekről
kölcsönözte építészeti részleteit. A palota változatos kialakítású homlokzata mögött gazdag
stukkódíszes belső helyiségek és kovácsoltvas korláttal kísért elegáns lépcsőház sorakoznak.
A külső és belső díszeit is őrző városi palota műemléki védettsége indokolt. 

A Mária u. 4. szám alatti lakóházat (66. §) 1884-ben Kálmán János építtette Tutkovits István
építőmesterrel. A kissé elhanyagolt épület máig megőrizte díszes homlokzatának és belső
kialakításának eredeti részleteit, s eredeti formája nagyrészt rekonstruálható lenne. A Mária
utca páros oldala szinte érintetlenül mutatja még ma is az egykori Palotanegyed külső,
szegényesebb részének, az iparosnegyed felé átvezető szakaszának 19. század végi képét. Az
utcasor egyik értékes eleme a 4. szám, amely a 6. és 8. számmal együtt egységes házsort
alkot. Az épület műemléki védelem alá helyezését mind egyedi építészeti értékei, mind
jelentős városképi szerepe egyértelműen indokolják.

A budapesti Puskin u. 4. szám alatti épület (67. §) Belső-Józsefvárosban, az egykori ún.
mágnásnegyedben áll. A telek a 19. század nagy részében a Rosznagel család kezében volt.
1889-ben vette meg a Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete székház céljaira. Az
építkezést 1898-ban kezdték meg Steinhardt Antal műépítész tervei alapján. A korábbi épület
helyén egy historizáló stílusú, belül impozáns belső aulával kiképzett, elsősorban kényelmi és
szórakozás céljára szolgáló székház létesült. A II. világháborúban bombatalálatot kapott, majd
helyreállított épület 1949 óta a Közalkalmazottak Szakszervezetének székházaként működött,
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illetve sportkluboknak (Petőfi SC, Bástya SE) adott helyet. A pinceszinten kialakított
sporthelyiségekben sokáig működött a Budapesti Sportegyesület (BSE) vívó szakosztálya. Az
épület jelenleg a Szcientológia Egyház tulajdona. A legutóbbi felújítási munkálatok az 1980-
as években zajlottak.  
A Józsefváros egykori palotanegyedében épült, egyesületi célok kiszolgálására létesített
épület kialakításában megjelenik a századforduló historizáló palotaépítészete. Harmonikus
külső megjelenésének és reprezentatív belső tereinek megőrzése mindenképpen indokolt.
Lépcsőházi korlátja, stukkódíszei, a szokottnál magasabb igényszinttel kialakított nyílászárói,
nagyvonalú térszervezése, elegáns belső terei kimagasló értéket képviselnek. 

Józsefváros reformátusai az 1920-as években országos gyűjtést indítottak saját templomuk
(68. §) 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 (69. §). 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.
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 Boráros tér északi részén, a Lónyai utca és a Ráday utca között áll a Vágó József és fivére
által tervezett, jelenleg lakóházként funkcionáló négyemeletes épület (70. §). A lakóépületet a
kiemelkedő építészek sorában jegyzett Vágó testvérek első bérházaik között tervezték. Nagy
gondot fordítottak a közösségi terek kialakítására: magyar népművészeti motívumok díszítik a
kovácsoltvas kaput, a lépcsők korlátait, a liftet és a lépcsőházat megvilágító – Róth Miksa
által tervezett – ólomüveg ablakokat, valamint a lépcsőházi terazzoburkolatokat.
A lakóház Budapest legfontosabb természeti értéke, a Duna közvetlen közelében található. A
rakpartok városképileg kiemelkedő jelentőségűek, az itt elhelyezkedő épületek különös
figyelmet érdemelnek. A Boráros téri bérházépület védetté nyilvánítása a környezet történeti
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arculatának, valamint az épület neves alkotókhoz köthető egyedi értékeinek megóvása
érdekében elengedhetetlen fontosságú.

A ferencvárosi Mester u. 29. szám alatti telken álló kétudvaros épületegyüttes (71. §)
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 Vámház körút 15. szám alatti épületet (72. §) Dlauchy Károly építtette 1863-64-ben Ybl
Miklós tervei alapján. A kétemeletes saroképület reprezentatív, ovális lépcsőházában íves
lépcső visz az emeletekre, gazdag indás díszű kovácsoltvas korláttal kísérve. A lépcsőház
terének ovális síkmennyezetét neoreneszánsz stílusú, virágzó faágakat és kék eget ábrázoló
festés díszíti. A Vámház körúti szárny második emeletén az udvari függőfolyosó lépcsőház
mögötti szakaszát színes, szecessziós üvegezésű fémvázas télikerttel építették be. A kapuval
szemben az udvaron szobordíszes kút áll.
Az épület a korszak egyik legnevesebb építészének műve. Ybl Miklós életművében talán nem
játszik jelentős szerepet ez a lakóház, ám építészi kvalitásának köszönhetően mégis
kiemelkedik építési korszakának budapesti építkezései közül. Ybl eleganciája, formaérzéke
visszaköszön mind az épület homlokzatain, mind az épületbelsőben. Bár az épületet később
átalakították, tömege és benti részletei egyaránt tükrözik az építész eredeti szándékát.

A Gombocz Zoltán u. 13. szám alatti villaépületet (73. §) dr. Horváth Kálmán gimnáziumi
igazgató számára tervezte 1931-ben Árkay Bertalan. A családi lakóház három
tömegformából, a lépcsőház toronyszerűen kiemelkedő tömegéből, a lakótömbből és a
zárterkélyek félhengeres tömbjéből épül fel. Az épületnek a zárterkélyek által a homlokzaton
is kijelölt mélyebb utcai traktusában helyezkednek el a földszinten a lakóhelyiségek (amelyek
egy széles üvegezett tolóajtó segítségével egymásba nyithatóak voltak), az emeleten pedig a
hálószobák, míg a keskenyebb, kertre néző traktus a mellékhelyiségeknek ad helyet. A ház
homlokzatképzése az ablakokkal megnyitott részek és a zárt nyerstéglafelületek, a tégla
vöröse és a betonsávok fehér színe, a síkban tartott utcai homlokzat és a plasztikusabb
oldalhomlokzatok ellentéteire épül. 
A gellérthegyi villa jellegzetes példája Árkay egyszerű eszközökkel – elsősorban hatásos
tömegkompozícióval – élő, német és holland mintákat követő téglaépítészetének, amely
sajátos, egyéni színt képviselt a korszak magyar építészetében. 
Árkay Bertalan a magyar építészet történetének kimagasló tehetségű alakja, a modern magyar
építészet egyik úttörője. Gombocz utcai villája korai (a városmajori templommal egyidős) és
jelentős műve, mely a korszak európai irányzatait nemzetközileg is mérhető szinten képviseli. 

A XII. kerületi Béla király út 26. számú telken két villaépület (74. §) 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. 
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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 (75. §) 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. 

Az Istenhegyi út 8. szám alatti villaépület (76. §) a kiemelkedő szerepű építész, Györgyi
Dénes 1923-24-es alkotása. Az épület külső megjelenésében (hasáb alakú épület, henger alakú
középrizalit) a debreceni Déri Múzeumot idézi, annak villaként/lakóházként megépített
előképe, párhuzama. (A Déri Múzeum tervezése 1923 és 1929 között történt). Az épületet
elegáns homlokzatképzés jellemzi: utcai homlokzata ovális alaprajzú rizalittal alakított, a
kertre elegáns loggia és terasz néz. A belsőben római barokk jellegű márvány díszlépcsőház
található, az elegáns közösségi terek hangulatát a megmaradt kandalló, rokokó tükör, parketta,
réz kiegészítők, díszrácsok emelik.  
Györgyi Dénes egyetlen villaépülete sem áll műemléki védelem alatt. (Budán két neobarokk
villát épített Györgyi, a XI. kerület, Balogh Tihamér u. 3. szám alatti villa szintén 1923-as,
annak kialakítása azonban visszafogottabb, kevésbé elegáns.) Az Istenhegyi úti villaépület a
két világháború közötti magyar neobarokk építészet magas színvonalú emléke, barokk kastély
villává szelídített változata. A küszöbön álló felújítás lehetőséget adhat az elmúlt hatvan
évben elpusztult építészeti részletek, a különleges kialakítású kert részleges vagy teljes
helyreállítására, ehhez azonban a jelenleg fennálló ideiglenes védelemmel megalapozott
műemléki védelem kimondására van szükség.

Jókai Mór 1854-ben 2200 pengőforintért vásárolta meg a mai ún. Jókai-villa helyén álló
épületet és az ahhoz kapcsolódó telket (77. §) Sweitzer János hegedűgyárostól. Az eredeti
épület földszintes volt, szalmatetővel fedve, bejárati oldalán faragott oszlopos tornáccal. Jókai
az épületet fokozatosan átalakította és bővítette, 1960-ban „majorosházat” építtetett a telken.
A házat körülvevő kertet Jókai fokozatosan szabadította meg az elvadult növényzettől és saját
szaporítású, honos lombfákkal ültette be szélfogó gyanánt. A fásítást hegyi és korai juhar,
szilfa, barkócafa, magas kőris, vadgesztenye és mindenekelőtt hársfa alkotta. Jókai a területet
teraszosította, a víz megtartására ciszternákat alakított ki. A keleti teraszokra szőlőt telepített,
a lakóház közelében gyümölcsfákat (almát, cseresznyét, meggyet, ringlót, szilvát,
őszibarackot, kajszit, diót, gesztenyét) ültetett. A ház előtti kis díszkert, a „terrace” meredek
rézsűvel szakadt le az alsó kertbe, a veteményesbe. A ház mögötti kerti teraszt a lejtő mentén
szederfák övezték. A felső kert részbe gazdag, változatos szőlőültetvények kerültek.
A svábhegyi kert néhány év alatt komoly gazdasággá nőtte ki magát; virágkora a nyolcvanas
évek közepéig tartott. Jókai halála (1904) után második felesége, Nagy Bella egy ideig
gondozta a kertet, ahol 1904-ben helyeztél el Róna József Anakreón című szobrát. 1922-ben
Fleissing Sándor bankigazgató vette meg az épületet, aki emeletet húzott rá, a földszinten is
bővítette azt és a fatornácot kőoszlopokra cserélte. A kert is átalakult: a majoros ház előtti
kerti térbe az örökzöldek, a feketefenyők, a borókák és más fenyőfélék kerültek. Többszöri
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tulajdonosváltás után az épületet államosították, és lakásokká alakították. Ugyanígy járt a
szomszédos Steindl-villa és kertje is. 1964-ben a Jókai-villát lebontották és helyén felépült az
Országos Természetvédelmi Hivatal irodaháza, melyben kialakítottak egy Jókai-emlékszobát.
A majoros ház átalakítva és felújítva megmaradt. A kert 1976 óta kultúrtörténeti értékként
védett, országos jelentőségű természetvédelmi terület.
Az egykori Jókai- és Steindl-villa egybeolvadt kertje ma egy idős díszkert és egy parkerdő
keveréke. A bejárat átkerült a Költő utca felső részére, a kerti út aszfaltburkolatot kapott. A
majoros ház előtti kertrész, az egykori „munkakert” ma díszkert. Mögötte a terület még őrzi
az egykori teraszozás nyomait. A szélvédő telepítésből néhány hársfa, bükk és juharfa áll
még. A legfelső szinten egy pavilonban madártani előadásokat rendeznek az érdeklődő
iskolák, óvodák részére. A felső rézsűt ma is zárt, ligeterdő-szerű növényzet borítja.
A Madártani Egyesület „ideiglenes” faháza körül, valamint a Steindl-ház felett természetszerű
erdő képét mutatja a felső kert. A völgybe lefutó egykori szőlőskert helyén ma részben
lakótelek van, részben zárt kaszálórét. 
A villakert a Svábhegy 19. századi gazdálkodásának emléke, mely ma is őrzi eredeti
növényállományának egy részét, fennmaradt több eredeti épülete és azóta is értékes
elemekkel gazdagodott (Róna József Anakreón című szobra). A kert 19 századi
kerttörténetünk különleges példája, melyet neves tulajdonosa szakértelemmel alakított. A
terület ma is a budai városrészek egyik legfontosabb zöldterülete, mely évszázados
hagyományával történeti kertként méltó a műemléki védelemre.

1923-ban készítette el Sándy Gyula a Postapalota (78. §) terveit, ami igazgatósági épületként
és távbeszélő központként üzemelt. A Krisztina körút – Csaba utca – Várfok utca által
közrezárt telken álló nyolcemeletes historizáló épületet egészen napjainkig a Posta használta.
A Moszkva tér arculatát meghatározó Postapalota az egyik legnagyobb szabású postaépület.
Az alacsony költségvetés miatt kialakult puritán homlokzatot ellensúlyozza a mozgalmas
attika és a felső szintek mellvédjein készült magyaros sgraffito-díszítés. A Várfok utcai sarok
liftgépházat magába rejtő, hengeres, magyaros-szecessziós ornamentikájú tornya az
épületsarok hegyesszögét is palástolja. Pártázata az észak-magyarországi reneszánszot idézi.
Különösen szép a főbejárat lépcsőházában lévő páternoszter, illetve a torony lépcsőházának
korlátja. A bejáratok míves tölgyfa kapuin növényi ornamentikájú faragások és kovácsoltvas
kilincsek láthatók. 
A Postapalota kétségtelenül Budapest egyik egyedi külsejű épülete. Védetté nyilvánítása a
környezet történeti arculatának megóvása érdekében elengedhetetlen fontosságú.

A XII. kerület patinás, régi villanegyedében lévő Szigligeti-villa (79. §) 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
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.

Az 1934-ben a Sas-hegy tetején Major Máté tervei szerint épült lapostetős villaépületben
(80. §) négy lakás kapott helyet: a magasföldszinten a tervező apósa, Fenyő Zsigmond
háromszobás lakása, az első emeleten az építész és családja kétszobás lakása, illetve
sógorainak garzonlakása. A talajszintre emelt alagsorban egy második garzonlakást is
kialakítottak. A lakások lakószobái széles ablakokkal nyílnak a pesti panorámára, a lapostető
tetőteraszként van kiképezve. 
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A Fenyő-házat hatásos tömegalakítása, kiérlelt alaprajza és homlokzati tagolása a hazai
avantgarde építészet jelentős alkotásává, Major Máté építészeti főművévé teszi. Az épületet,
tömegének kétségtelen zártsága, masszivitása ellenére is a stílus internacionális jegyei
(szigorúan geometrikus épülettömeg, hangsúlyos horizontális tagolás, zárt és megnyitott
felületek kontrasztja, sávablakok, tetőterasz alkalmazása) jellemzik. Védelemre érdemesíti,
hogy építése után hetven évvel is őrzi eredeti megjelenését.

A szintén XII. kerületi, de már a modern stílus jegyében épült Stieber-villát (81. §) 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. 

A 9/1997. (II. 18.) KTM-MKM együttes rendelet védetté nyilvánította az Állatkert (83. §) 13
építményét, mint Kós Károly építészeti elvei szerint, általa és Zrumeczky Dezsővel közösen
tervezett épületeket. Az ingatlan többi részét a jogszabály műemléki környezetnek jelölte ki.
Eltekintve attól, hogy a 13 épület közül nem mindegyik Kós és Zrumeczky alkotása
(Pálmaház: Raede-Ilsemann-Végh; Elefántház, Főkapu: Neuschloss Kornél), a rendelet nem
sorolja fel pontosan Kós minden építményét sem (pl. a Majomház, az árusító pavilon, és a
szemetesek stb. is kimaradtak a rendeletből).
Az Állatkert a fentieken túl számos további műemléki értékkel is rendelkezik. Az 1866.
augusztus 9-én megnyílt Állatkert mai képét az 1912-es átalakításkor kapta. Az új arculat
megformálásában vezető szerepet vitt Kós Károly, a legtöbb állatház Kós és Zrumeczky terve
alapján épült fel. Több emblematikussá vált épület azonban nem a fenti szerzőpáros alkotása,
így az Elefántházat és a Főkaput Neuschloss Kornél, a Pálmaházat Raede Károly, Ilsemann
Keresztély és Végh Gyula tervezte. A technikai bravúrnak számító, szintén ekkor emelt,
vasbeton szerkezetű Nagy- és Kisszikla Végh Gyula építészeti és Benke Gyula szobrászati
remeke. Végh Gyula tervei szerint épült a gazdasági udvar és a szolgálati épület is. Néhány
ekkor emelt, a háborúban megrongálódott épület később átépítésre került, ám a jövőben
rekonstrukcióját tervezik.
Az Állatkert tervezett kertként is különleges érték, tavaival, medencéivel, szikláival őrzi az
1912-ben kialakított tájképi és gyűjteményes kert alapvonásait, s amellett számos
növényritkaságot is bemutat. Fenti okok miatt elengedhetetlen, hogy az egyik legnagyobb és
legfontosabb magyar műemléki együttes teljes területe, minden építménye és kertje egységes
műemléki védelmet kapjon. Az egységes védelem lehetővé tenné a műemléki szempontok
érvényesítését a felújításra váró, rekonstruálandó épületek munkálatainál, a kert
kialakításánál. Az Állatkert vezetősége eddig is partnernek tekintette a Hivatal illetékeseit;
mindehhez a továbbiakban a műemléki védelem szolgáltathatná a jogalapot. 

Az egykori Postás Tisztviselőtelepen, a XIV. kerület külső részén 1910-1912 között egy-két
szintes, változatos tömegformájú, villa jellegű családi házak épültek Neuschloss Kornél
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típustervei szerint. Ezeknek az egyik utolsó képviselője a Gyarmat u. 92. szám alatti lakóház
(84. §), 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 (85. §) 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 (86. §), 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.
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 Dédestapolcsányként 1950-ben egyesült falu északi, bántapolcsányi részén, háromszög
alakban kiszélesedő téren áll a védelemre javasolt egyhajós református templom (87. §). A
hajót sík famennyezet fedi, melynek közepén a 17-18. századból származó királykazetta
látható. A berendezés szintén a 17. század vége (úrasztala 1696, déli karzat) és a 18. század
vége (északi karzat 1794, szószék 1796) közti időszakban készült. (A hangvető és a padok
pontos datálása további kutatást igényel.) A templom 17. századi előzmények után jelentős
részben a 18. század végén épült.
A ma látható 18. századi templom a református templomépítészet egyszerűségének jellegzetes
példája. Berendezésének legfontosabb darabjai (Úrasztala, szószék, hangvető, padok) mind a
településtörténet, mind a magyarországi barokk kori templombelsők tekintetében értékes, a
szakirodalomban részben ismeretlen, 17. és 18. század végi alkotások. Mind az épület, mind
berendezése fontos helytörténeti, művészettörténeti és műemléki értéket képvisel. Védetté
nyilvánítása ezen értékek megőrzése, műemléki kutatása és helyreállítása szempontjából is
indokolt. 
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Dédestapolcsány déli, dédesi részén, a Bán patak melletti hegyoldalban áll az 1820-ban, 14.
századi épületrészek felhasználásával épült római katolikus templom (88. §). Az egyhajós,
félköríves szentélyű épület tornyos homlokzatával fordul a völgy felé. A csehsüvegboltozatos
hajót egy lépcső választja el a keskenyebb szentélytől, ahonnan balra a sekrestye, jobbra pedig
az alapító Serényi grófok oratóriuma nyílik. A főoltárkép a sárkányt legyőző Szent Györgyöt
ábrázolja. A templom oltára, szószéke és keresztelőkútja az épülettel egyidős, a kapu és a
berendezés a 19. század végén, orgonája a 20. század elején készült.
A berendezés legfontosabb darabjai a településtörténet tekintetében is értékesek, de
művészettörténeti szempontból is figyelemreméltóak. Az épület és berendezése fontos
helytörténeti, művészettörténeti és műemléki értéket képvisel. A templomot egyedi értékei – a
klasszicista elemek késő barokk térformába illesztése – mellett a 19. századi falusi templomok
tipikus barokk igazodása is jellemzi. Védetté nyilvánítása ezen értékek megőrzése, műemléki
kutatása szempontjából is indokolt. 

A dédesi Serényi-kastély közelében, az út és a patak túloldalán, a római katolikus templom
közelében található az egyemeletes, tetőtér-beépítéses, későbarokk stílusú magtárépület
(89. §), amelyet a település birtokosai, a Serényi grófok építtettek a 18. század végén.
Kétszárnyú, vasalt kapuja egyenes záródású, az ablakok vakolatkeretezésűek, néhány
kivételével rácsozottak. A véghomlokzatok tetőtéri ablakpárjain még megvannak a kifelé
nyíló vas-spaletták. A főhomlokzaton az ablakok fölött egy tulipánsoros vakolatornamentika
is helyet kapott. Az épület belsejében lévő faszerkezet a fedélszékkel együtt feltehetően
részben eredeti.
A magtár jó arányú, magas igényű épület, mely a mai napig őrzi eredeti kialakítását,
részleteit, szerkezetét. 18. század végi eredetével a település legrégebbi épületei közé tartozik,
a kastély és a római katolikus templom szomszédságában állva településképileg is kiemelt
szerepet játszik. Műemléki védelme fentiek alapján mindenképpen indokolt.

A dombóvári új zsinagóga (90. §) építését a helyi zsidóság számbeli és anyagi gyarapodása
tette lehetővé az 1880-as években. Az építkezés a hitközségi elnök Reiner Adolf
gabonakereskedő kezdeményezésére indult meg 1885-ben Klingenheber mérnök tervei
alapján. A kétszintes zsinagóga nyugati homlokzatát jelentős mértékben átalakították, csak
oromfala és lizénái maradtak meg. A belső tér egyetlen nagyméretű terem, ahol az U alakú
női karzatot kerek, márványozott fém oszlopok tartják. A vallási reform következtében az
udvarról a templom belsejébe került az esketés helyszíne, ami a tér átrendeződését
eredményezte. A nyílászárók szerkezete is öntöttvasból készült, ami könnyedebb kialakítást,
finomságot kölcsönöz az épület egészének. Az épület jelenleg üresen áll, a berendezési
tárgyak jelentős részét az imaházban őrizték meg. 
Az épület az ismert analógiák alapján a romantikus, kisvárosi zsinagógák közé tartozik, mely
egyaránt mutat rokon vonásokat az egyszerűbb falusi (Megyaszó) és a gazdagabb díszesebb
városi (Kecskemét) zsinagógákkal. A szerencsésen fennmaradt falfestés részletei, a belső
berendezés a rekonstrukció esetén további kutatásokat igényelnek. A zsinagóga a dombóvári
zsidóság és az egész település jelentős kultúrtörténeti értéke. Építészeti értékei és fennmaradt,
kvalitásos berendezési tárgyai miatt országos műemléki védettsége indokolt. 

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 (91. §) 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
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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 (92. §) 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 Wälder Gyula tervei alapján 1928-ban neobarokk stílusban épült esztergomi tisztviselő
bérház (93. §) a szigetre vezető Lőrinc utca, a Kis-Dunával párhuzamos Kis-Duna sétány utca
és a Hévíz utca által határolt területen áll. Az igényesen megfogalmazott, jó tömegarányú
épület hangsúlyos eleme Esztergomnak. A bérház és az átellenes sarkon álló takarékpénztár
Esztergom „kapuját” alkotják a sziget felől érkező úton. 
Esztergom két világháború közötti építészetében az 1920-as évek második felében
Magyarországon is egyre erősödő modern építészet mellett az állami építkezések „hivatalos”
neobarokk stílusában is épültek házak. A Lőrinc utcai bérház Wälder Gyula – miniszteri
tanácsos, a Közmunkák Tanácsának tagja – jól sikerült, impozáns munkája. Díszes kapuzatai,
lépcsőháza, udvari homlokzatai és részletkiképzése a kor neobarokk építészetének egyik
kiemelkedő darabjává avatják a tisztviselő bérházat, indokot szolgáltatva annak műemléki
védelméhez. 

Az esztergomi Bazilika előtt húzódó, 1828-ban emelt kanonoki házsorok által közrefogott tér
lezárásaként 1898-ban neoklasszicista stílusban épült az új kanonoki ház (94. §). Az
egyemeletes épület két, egymással tükörszimmetrikus alaprajzi elrendezésű, mindenben
megegyező lakrészt foglal magába. Az épület tervezője Feigler Gusztáv uradalmi főépítész, az
építkezés koordinátora – és az épület egyik első lakója – Venczell Antal építész-kanonok volt.
Az esztergomi bazilika a katolicizmus magyarországi fellegvára, melynek a Szent István tér
reprezentatív igénnyel kialakított környezetet biztosít. A teret lezáró kanonoki ház jó arányú
tömegével, mértékkel megfogalmazott homlokzataival Feigler Gusztáv tervezői kvalitására és
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az építtető Főszékesegyházi Káptalan igényességére utal. A városképi szempontból
hangsúlyos, jelenleg általános iskolaként használt épület kiemelkedő helyen áll, megőrzése és
műemléki védelme elengedhetetlen. 

A Hernád folyón – a már védett gibárti után – időrendben másodikként épült meg a
felsődobszai vízerőmű (95. §). 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
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 (96. §) 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 (97. §) 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.

Grábóc, az eredetileg teljesen szerb lakosságú falu a 18. században fokozatosan
elnémetesedett. A katolikus németek templomát (98. §) 1765-66-ban Roth bíboros, szekszárdi
apát építtette. 1795-ben megnagyobbították, 1873-ban, 1904-ben, 1924-ben és 1993-ban
renoválták. A templomkertben áll az 1878-ban emelt kőkereszt korpusszal, a talapzaton Szent
Rókus, Szent Flórián és Szűz Mária alakjával. A templomtól nyugatra épített stációkból álló
keresztút vezet a kálváriához. A templom melletti telken késő barokk plébániaház áll, 19.



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 37

századi nyílászárókkal, udvari homlokzatai előtt üvegezett folyosóval, jelenleg használaton
kívül.
A görögkeleti épített örökségéről ismert Grábóc katolikus központja sokáig elkerülte a
kutatók figyelmét. A barokk eredetű egyházi együttes megőrzése ezért építészeti,
művészettörténeti, és településtörténeti szempontból is jelentős. 

A Benevár (Castrum Bene) néven ismert, védelemre javasolt középkori várrom (99. §)
Gyöngyös Mátrafüred nevű településrészén, a belterülettől mintegy 1 kilométerre északra
található egy andezitbérc (Vár-bérc) tetején.  Az ásatásokon előkerült leletanyag, valamint az
okleveles források alapján a kis méretű nemesi magánvár, az Aba-nemzetség egyik ágának
birtokközpontja a 13. század utolsó negyedében épült. 
A Szabó János József 1982 és 1994 között elvégzett ásatásai nyomán előkerült északkeleti
kaputorony, északi övező fal, északnyugati öregtorony és a hozzá dél felé csatlakozó
palotaszárny alapfalmaradványai a várudvar közepén álló ciszternával együtt konzerválva
láthatók. Jó állapotban maradtak meg a kővárat minden oldalról körülvevő impozáns sánc és
árok maradványai. A várrom az 1980-as évek végétől kezdve már nemcsak a magyar, hanem
a nemzetközi várkutatás számára is jól ismert: nevét egy nemzetközi vártörténeti konferencia
és egy egyesület viseli.
Az ásatások során részben feltárt, konzervált és bemutatott alapfalak, valamint a várat
körülvevő, jó állapotban fennmaradt sáncrendszer révén a Benevár a Mátra egyik
leglátogatottabb, Mátrafüred központjából viszonylag kevés gyaloglással megközelíthető
kirándulóhelyévé vált. Különleges történeti-építészeti értékei miatt megőrzésének és későbbi
kutathatóságának biztosítása a műemléki védettség révén messzemenően indokolt.

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 (100. §). 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.  

Számos előzmény után 1950. szeptember 29-én került sor a győri Ipari Tanulóiskola (101. §)
alapkőletételére. Az épület terveit a korábbi műveivel nemzetközi elismerést kivívott
Rimanóczy Gyula készítette. Az épület egymást keresztező szárnyaiban közel négyszáz diák
elhelyezésére alkalmas iskola, kollégium, tanműhely, konyha, étkezde kapott elhelyezést,
ünnepélyes felavatása 1953. szeptember 1-jén volt. 1961-ben elkészült a tornaterem, 12
holdas telkének parkosítását 1967-ben végezték el. A modern stílusú, lapos tetős téglaépület
modern stílusú, szocreál díszítéseit (domborművek, festmények, szobrok) jelentős alkotók
(többek között Dabóczi Mihály, Gallyas Frigyes) készítették.
A Győr város szimbolikus kapujául szánt iskolaépület alkotója Rimanóczy Gyula volt, aki két
világháború között épületeivel nemzetközi hírnévre tett szert. Művei a korszak magyar
építészetének kiemelkedő alkotásai: pasaréti temploma, buszpályaudvara, több villája,
temploma régóta védett műemlék. Stílusát az 1950-es években emelt épületeinél sem tagadta
meg, győri iskolája „tömegével és architektúrájával még a korszerű, modern építészet elveit
tükrözi”. Hazánk egyik legnagyobb iskolája (melyért Rimanóczy 1953-ban Ybl-díjat kapott)
impozáns vörös tömegével, sajátos, funkcionalista alaprajzával, egyszerű tagolású, elegáns
homlokzataival a modern építészet kései remeke, melyet jól egészítenek ki magas színvonalú,
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illetve rendkívül kifejező szocreál díszítések. A győri iskola a Rákosi-korszak alatt épült
magas színvonalú, monumentális, fontos városképi szerepű alkotás, melyet építészeti és
társművészeti értékei egyaránt műemléki védelemre érdemesítenek. 

A győri Gyárvárosban kialakítandó műemléki jelentőségű terület (102. §) két, egymással
összefüggő történeti rész megőrzését célozza. 
A Munkás és a Külső-Árpád út menti telep a győri Gyárváros első munkáslakótelepe. Az első
utcát (Munkás utca) 1902-ben alakították ki, az itt álló lakóépületek beépítési rendje szinte
teljesen, a házak formája részben őrzi az eredeti állapotokat.
A fenti két utcához délről kapcsolódik az 1913-ban alakult Magyar Ágyúgyár Rt. 1915-ben
Fiala Géza építész tervezte, szecessziós stílusú épületekből álló munkástelepe. A
reprezentatív, ellipszis alakú főtérből, a területet keresztező sugárútból, illetve kis
mellékutcákból álló, egységes építészeti megjelenésű épületekkel kiépített együttes már az
első világháború alatt elkészült. A főtér déli oldalán 1927-ben emelték a már jelenleg is
műemléki védelem alatt álló római katolikus templomot. 
A második világháború alatt a területet súlyos károk érték, a háború után a megrongálódott
épületek eredeti megjelenését csak részben állították vissza, több lakóházra emeletét építettek.
Az együttes azonban mindezek ellenére őrzi eredeti, a magyaros jellegű szecesszió
formakincsét felvonultató megjelenését. 

A 18. század második felében épült kismegyeri major együtteséből fennmaradt magtár
(103. §) kétemeletes téglaépület. Ablaknyílásai kőkeretesek, a legtöbb ablakon megmaradt az
eredeti barokk vasalás, sok helyen a vas ablaktáblák is. Földszintje és első emelete
csehsüvegboltozatos, második emelete fafödémes. A magtár a kisebb átalakítások ellenére is
őrzi eredeti megjelenését.
A 18. század második feléből származó, jórészt eredeti állapotában fennmaradt épület a
barokk építészet impozáns alkotása. Az 1809-es győri csatában főszerepet játszó, hősiesen
legtovább védett magtár épülete a 82. főúton Győrbe érkezők számára kiemelten fontos
látványelem az előtérben látható emlékművel. A védetté nyilvánítás aktualitását a csata
közelgő 200. évfordulója és az ezzel kapcsolatosan tervezett megemlékezések, események
sora adja.   

A Napóleon csapataival vívott vesztes győri csata (1809. június 14.) megítélése
ellentmondásos a magyar történeti tudatban. Az újabb kutatások azonban rávilágítottak a
császári-királyi (osztrák-magyar) hadsereg hősiességének, komoly ellenállásának tényére is.
A jelentős túlerő ellen vívott küzdelem 3000 halottja, s a hősies küzdelem mindvégig
elevenen élt Győr város lakóinak tudatában.

A csata emlékművének (104. §) állítását Goda Béla alispán kezdeményezte, majd széleskörű
gyűjtés indult a költségek fedezésére. Az imígyen Győr város és vármegye által, Ottó
főherceg védnöksége alatt elkészült emlékművet 1897. október 17-én állították fel. A
feljegyzések szerint az emlékmű alkotója egy bizonyos Leonhardt volt. Az impozáns
emlékmű a győri csata területén, a 82. számú főút melletti parkban áll. Az általa tartott
bronzszobor hadijelvényeken (zászló, sisak, ágyú) ülő, karmai között kardot tartó sasmadarat
ábrázol. Az alépítmény négy sarkánál átlós irányban elhelyezett ágyúk állnak.
A napóleoni háborúk magyarországi emlékeinek száma csekély, s e körön belül a győri
emlékművet különlegessé teszi, hogy az eredeti helyszínen, a győri csatatéren áll. Az
impozáns, elegáns megjelenésű emlékmű, hátterében a csatában főszerepet játszó majorság
épületével a 82. főúton Győrbe érkezők számára fontos látványelem. A védetté nyilvánítás
aktualitását – mint a korábban ismertetett magtárnál is – a csata 200. évfordulója adja.
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Az 1892-ben, ifj. Szabados József tervei alapján épült historizáló stílusú gyulai vágóhíd
(105. §) településtörténetileg és városképileg is igen meghatározó együttes. Mára három
téglaarchitektúrás, földszintes épülete maradt meg: a felügyelői lakás, a vágócsarnok és az
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 (106. §) 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 (107. §) 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. 

A Hódmezővásárhely főterének északi falát elfoglaló három épületből álló együttes (108. §)
1906 és 1910 között épült Müller Miksa szegedi építész tervei szerint szecessziós elemeket
tartalmazó historizáló stílusban. Az Első Takarékpénztárat, a Takarékpénztár egykori bérházát
és a görög katolikus egyház palotáját (Görög Palota) magába foglaló kétszintes együttes
legreprezentatívabb, legegyedibb formavilágú tagja a Takarékpénztár épülete, mely a
homlokzatot uraló hatalmas kupolájával, gazdag szobrászati díszével (kariatida, atlasz,
allegorikus szobrok, Merkúr szobra) és részletgazdag belső tereivel (folyosó, lépcsőház,
fogadó- és ügyféltér) képez egyedülálló értéket.
Az egy időben, egységes koncepció és ugyanazon építész tervei szerint épült együttes
meghatározó, magas színvonalat képviselő eleme a városképnek. A két szomszédos palota
két-két utcai homlokzattal rendelkező, saroktornyos tömbjei harmonikus egységet képeznek a
Takarékpénztár épületével. A szecesszióba hajló historizmus egyedi formavilágú műveként
megőrzésre érdemes. 
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Az 1948 és 1953 között id. Janáky István tervei szerint épült hódmezővásárhelyi Petőfi
Sándor Művelődési Központ (109. §) 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 (110. §) 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
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 hódmezővásárhely-mátyáshalmi út mentén álló iskolaépület (111. §) 1901-1902-ben épült.
A földszintes, tornácos épület vakolatlan falai finom téglaornamentikás díszítést kaptak. A
tanteremből, kiszolgáló helyiségekből és tanítói lakásból álló épület körül a melléképületek is
állnak.
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 mátyáshalmi iskola is, mely az
első nagyobb építési hullám típusterve szerint épült, kultúrtörténeti, helytörténeti és építészeti
szempontból egyaránt érdemes a védelemre. 

A Kapolcs központjában álló, a közelmúltban helyreállított, feltehetően a középkor óta
üzemelő malom (112. §) 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 kaposvári Szivárvány Filmszínház (113. §) 1928-ban épült fel Lamping József tervei (1926)
alapján. A Noszlopy Gáspár utcában álló egyemeletes, historizáló stílusú épület jelenleg
szórakoztató-kulturális központként funkcionál. Tömege a hellén építészetre utal, belső
díszítményei főként egyiptomi és részben magyar motívumokat idéznek. 
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A Kaposvár belvárosában álló mozi országos viszonylatban is magas színvonalat képvisel,
mind tömegében, mind belső díszítésében egyedi. Külső megjelenésében az oszlopok és a
timpanon-szerű tetők az ókori görög építészetet idézik, míg belső díszítő elemeiben az
egyiptomi és magyar motívumok keverednek. Színház jellegű páholyos kialakítása, igényes
anyaghasználata, és a városháza melletti helyzete egykori központi szerepére utal.
Elhanyagolt állapota ellenére eredeti értékeit őrzi, a magyar építészet különleges emlékeként
műemléki védelemre méltó, fontos városképi szerepű épület. 

A K. Palágyi Sylvia által 1990-ben feltárt Kemenesszentpéter-Dombi-dűlői 1. számú halom
máig konzerválatlan római kori sírkamrája (114. §) 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.

Az őrségi Kerkafalva mai református temploma (115. §) 1912-1913 között épült Flieger Ede
körmendi építész tervei alapján, neogótikus stílusban. A templom belső terében a liturgikus
teret U alakban karzat fogja körül, amelyet öntöttvas oszlopok tartanak. A karzatra a
templomtérből csigalépcsőn lehet feljutni. Az 1932-ben épült manzárdtetős parókia
épületében eredeti helyükön fennmaradtak a korabeli cserépkályhák.
A kerkafalvi református templom neogótikus stílusú épülete igényes, egységes kialakítású, a
településkép leglátványosabb, leghangsúlyosabb eleme. A műemlékkel ez idáig nem
rendelkező település protestáns hagyományainak, a helyi közösség egykori erőfeszítésének
elismerését, és értékteremtő tevékenységének megóvását a műemléki védelem biztosíthatja.

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 (116. §). 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
alkalommal is közbenjártak az épületek megmentéséért. A közelmúltban tervezett
„élményfürdő”-komplexum létesítése a két parti szálloda és a közvetlen Balaton-part sorsára
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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 (117. §) 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 (117. §) 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 (118. §) 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 1753-ban épült barokk stílusú koppányszántói római katolikus templom (119. §) a
település központjában emelkedő domb tetején, messziről jól látható helyen áll. Az eredetileg
egyhajós templomépületet 1908-ban hajója két oldalán klasszicizáló stílusú, széles
keresztházzal bővítették. A templombelső keleti oldalát a falazott, barokk orgonakarzat
foglalja el. A barokk berendezésből az orgonaszekrény, a keresztelőmedence, a szószék és a
főoltár maradt meg. A mellékhajókba állított mellékoltárok és a szószék historizáló stílusúak.
A templom dombján, a szentély felőli részen 1855-ből származó háromtagú Kálvária-csoport
áll.
A korábban műemléki védelem alatt álló templom tömegében és berendezését tekintve két
építési periódus eredményeként létrejött két művészeti stílus együttélésének példája. Az
épület arányos tömegű, a benne lévő berendezés és a műtárgyak színvonalas szakrális
együttest hoztak létre. A Kammerer Ernő adományaként itt elhelyezett műalkotások
különösen érdemesek a 150 éve született kultúrpolitikusról szóló ismereteink bővítésére. A
templom a település egyik legkorábbi és legjelentősebb épülete. Megőrzése művészettörténeti,
építészettörténeti, iparművészeti és településtörténeti szempontból is jelentős.

Az 1745-ben épült horvátnádaljai római katolikus templom (120. §) 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
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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 (121. §) 1786-91 között emelték a település főutcájának központi térré szélesedő
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. 

Kőszeg északi részén, a Kálváriára vezető út mentén áll az 1904-ben az Eitner-család számára
épült, védelemre javasolt szecessziós stílusú villa (122. §). Az épület keleti homlokzatán
oromzatos lezárású, üvegezett veranda, északi homlokzatán lépcsőfeljárat, körben
kőburkolatos lábazati zóna, növényi ornamentikájú, vakolatdíszes nyíláskeretek láthatók. A
belsőben kőburkolatos folyosó, stukkódíszes mennyezetű nagyterem, korabeli szecessziós
nyíláskeretek találhatók.
Az Eitner-villa Kőszeg 1900 körüli villaépítészetének gyönyörű példája, korabeli
berendezésének, tartozékainak (stukkó- és vakolatdísz, nyíláskeretek, padlóburkolatok,
ajtóüvegek, fedélszék, kerítés) egy része még ma is fellelhető. Tágabb környezete (Kálvária,
malom, Kálvária utca épületei) a 18-19. századi eredetű városkép szempontjából is
kiemelkedő fontosságú. Műemléki értékei miatt feltétlen egyedi védelemre érdemes épület. 

A kővágóörsi épület (123. §) 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 (124. §)
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. 
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Miután a leányfaluiak által is látogatott pócsmegyeri Eszterházy-kápolna 1890-ben leégett, az
új római katolikus templomot (125. §) Leányfalun építették fel. A Hoffhauser Antal tervei
szerint neogótikus stílusban épített, Szent Anna tiszteletére ajánlott templomot 1892-ben
szentelték fel. Az egyhajós, homlokzati tornyos, téglaarchitektúrás épület és berendezés
költségeit teljes egészében adományokból fedezték.
A Leányfalu központi részén álló, összefogott arányú, impozáns, településképi szempontból is
jelentős templom az eredeti kialakítását őrzi. Egységes, a mai napig intakt berendezése,
felszerelési tárgyai az épülettel egy időben és azonos koncepció szerint készültek. A parkjával
és berendezésével együtt igényes összképet nyújtó templom műemléki védelme indokolt.

Merenye község késő barokk stílusú református temploma 1781-ben épült. A templomot a 19.
században átalakították, berendezését részben kicserélték. Az egyházi források szerint a ma is
álló lelkészlakot (126. §) 1849-ben építették. Az egyszerű megjelenésű ház a kései
klasszicizmus és a korai historizálás közötti átmeneti periódust képviseli. A maga korában a
falu egyszerűbb házainak színvonalát jóval meghaladó épület volt, méretét, anyagát, külső és
belső kialakítását tekintve is. A módosodó nagygazdák lakóház-építkezése csak a múlt
századforduló táján kezdte túlszárnyalni. A házban két, a 20. század első felére tehető,
egyszínű mázas, hasáb formájú cserépkályha van. A konyhában említést érdemel a falazott,
vakolt, meszelt tüzelő-berendezés (tűzhely és füstölő). A telken még két 19. század végi
gazdasági épület: egy istálló és egy ólaspajta áll.
A Merenye község központjában, a műemlék református templom mellett álló lelkészlak,
mint az emléktípus jó színvonalú, 1849-ben épült, a kései klasszicista és a korai historizáló
stílusok közötti átmenet periódusának jegyeit mutató példája, érdemes a műemléki védelemre. 

A ma álló mezőszilasi Droppa-kastély (127. §) elődjét a dericskai Huszár család építtette az
1800 körüli években, feltehetően klasszicista stílusban. A birtok a 20. század elején házasság
révén került a  Droppa-család birtokába. Ők az 1910-es években szecessziós stílusban
átépítették és bővítették a kastélyt. A II. világháborúban a tornyok megsérültek. Az épületet és
az ahhoz tartozó területet később államosították, a kastély 1949-től a helyi mezőgazdasági
szövetkezet központja lett.
Az egyemeletes kastély nagy területű egykori parkban áll. Főhomlokzatát két tömzsi torony
keretezi; a főbejárat előteteje és az ablakok alatti virágtartók eredeti, szecessziós kovácsoltvas
elemek. Az épületbelső az egykor kétszintes központi hall köré szerveződik. Az emeleten
színpaddal ellátott, stukkódíszes díszterem foglal helyet. Az épület valamennyi nyílászárója a
szecessziós átalakítás korából származik. Az eredeti díszítmények közül a hall körbefutó
leveles stukkódíszét és a két szintet egykor elválasztó rombuszmintás márványberakást
imitáló díszítőfestést őrizték meg. A kastélyhoz tartozó egykori melléképületek közül egy
gazdasági épület, egy négyszintes, téglaarchitektúrás víztorony és egy magtár áll. 
A mezőszilasi Droppa-kastély az ország egyetlen szecessziós stílusú kastélya, mely számos
részletében őrzi építéskori kialakítását. Mezőszilason jelenleg nincs műemlék. A több
évszázados múltra visszatekintő mezőségi település jó állapotban megőrzött kastélya a
helybeliek által ma is megbecsült és kedvelt épület, melynek fennmaradását hosszú távon csak
a műemléki védelem biztosíthatja.

A dericskai Huszár család volt az építtetője az 1800 körül klasszicista stílusban épült
mezőszilasi Zsembery-kúriának (128. §). 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. 
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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. 

Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló diósgyőri vár szerves részét képezi a vizesárok
külső fala, az ún. kontrafal (129. §). 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 (130. §). 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 (131. §) 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.  

A budapesti Hajós és Villányi cég, azaz Hajós Alfréd és Villányi János irodája készítette a
miskolci Hitelintézeti Palota (132. §) 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 (133. §) 1877-78-ban épült
szálló céljaira. A szomszédos telken 1767-től üzemelt a miskolci koronauradalom hasonló
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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 (134. §) 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 miskolci Szemere u. 22. szám alatti épület (135. §) 1880-1900 körül épült historizáló
stílusban. Építésze nem ismert. Építtetője monogramja (IG vagy JG) a kapu felülvilágítójának
rácsában és az e fölött látható konzolon is olvasható. Az épület a 24. szám alatti, barokk
eredetű lakóházzal azonos homlokzatkiképzést kapott a 19. század végén, így az utcaképben a
gazdagon tagozott historizáló homlokzatok egy egységként jelennek meg. 
Az épület nagymértékben megőrizte építés korabeli kialakítását, megmaradt részletei az
építtető, tervező és kivitelező igényességéről tudósítanak. Az épület eredeti, festett és faragott
nyílászárói, stukkódísze, kovácsoltvas részletei és eredeti térképzése indokolják az egyedi
műemléki védelem alá helyezést.

Az előző bekezdésben is említett Miskolc, Szemere u. 24. szám alatti épület (136. §) a 18.
század végén épült barokk stílusban; a boltozatos pince és földszinti helyiségek ma is
láthatók. Az épület mai homlokzata 1880-1900 körül épült historizáló stílusban; ekkor
osztották ketté a barokk kapualjat üzletre és gyalogkapura. Az épület oldalszárnyát hátrafelé
kibővítették. Építésze és építtetője feltehetően – mivel a két épület homlokzata erősen hasonlít
egymásra – a Szemere utca 22. számú épület építészével és építtetőjével azonos.
Az épület szép példája a több történeti korszakból származó, egységes kialakítású
épületeknek. A késő barokk épületből számos értékes építészeti elem maradt meg (boltozatok,
nyílászárók), s számos értékes 19. század végi részletet is láthatunk (ajtók, ablakok). A
szomszédos, 22. szám alatti épülettel azonos kialakítású, markáns plasztikájú neomanierista-
neobarokk elemekkel gazdagított vakolatdíszítésű homlokzat az utcaképnek is meghatározó
eleme.

A Miskolc, Zsolcai kapu 7. szám alatti kétemeletes, szecessziós és historizáló (neobarokk)
lakóépület (137. §) 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 közvetlenül a diósgyőri vár szomszédságában álló eklektikus stílusú evangélikus templom
(138. §) 1898 és 1902 között épült Murányi Lajos vasgyári építészmérnök tervei szerint,
Grenyó Bertalan építőmester vezetésével. Az egyhajós, nyugati tornyos épület homlokzatai
nyerstégla burkolású és vakolt falfelületek váltakozásával vannak kialakítva. Belső terében
egységes, késő barokk és rokokó jellegű faberendezés, orgonakarzat és rokokós grisaille-
festés található. A templom telkén áll a lelkészlak és az iskola – szintén megőrzésre méltó –
19. század eleji, tornácos épülete. 
A templom a századfordulós historizáló építészet szép és igényes példája, melynek építészeti
kialakítása, belső díszítése a település épített örökségének méltó eleme. Mivel a templom a
középkori vár szomszédságában áll, épülete településképi szempontból különösen jelentős,
története a nagy múltú helyi evangélikus közösség életének meghatározó eleme. 

A Miskolc melletti Hámor közelében Bethlen András földművelésügyi miniszter 1892-ben
kezdte meg egy üdülőtelep kialakítását, melynek rokonáról, a Lillának becézett Pejachevich
Tivadarné Vay Erzsébetről a Lillafüred nevet adta. Az üdülőtelep fejlesztése a húszas években
új lendületet kapott, másodszori felfedezése szintén egy Bethlen, a miniszterelnök Bethlen
István nevéhez fűződik. Ő és a földművelésügyi miniszter, Mayer János határozták el „a
modern fürdőtelep megteremtését” és ezzel összefüggésben a Palotaszálló felépítését. 
A lillafüredi Palotaszálló (139. §) terveit a főleg műemléki munkásságáról ismert Lux Kálmán
készítette. A háromemeletes, több mint 130 szobát magába foglaló „Mátyás király-korabeli
várkastélyban” a luxuslakosztályoktól kezdve a turistaszállásig minden kategóriát
megtalálhatott a vendég, s három étterem, kávéház, szalon, olvasóterem, terasz biztosította
zavartalan ellátását és kellemes pihenését. A nemzet nagy korszakának felidézéséhez a
stílusválasztáson kívül a díszítőművészetek alkotásai is hozzájárultak: az üvegablakok,
pannók, díszítőfestés Mátyás korát és a középkori várakat, városokat idézik. 
A szálló a magyarországi historizáló építészet utolsó korszakának egyik legfontosabb,
emblematikus jelentőségű épülete, mely ma is nagymértékben őrzi az eredeti kialakítást,
részben kertjének kialakításában, részben belső tereiben is. Az épület felépítéséhez fűződő
ideológiai-politikai-történeti háttér képezheti vita tárgyát, de az épület és környezete
építészeti, képző- és iparművészeti értékei vitathatatlan értéket képviselnek, melyek hosszú
távú megőrzésére az egyedi műemléki védelem a legalkalmasabb eszköz.

A Czóbel-villaként ismert következő épület (140. §) 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.

Múcsony község Alberttelep nevű részén a főútvonal mellett áll a védelemre javasolt
egyemeletes, lapos tetős szocialista realista stílusú művelődési ház (141. §). Az épületet a
Borsodi Szénbányászati Tröszt építtette 1954 és 1956 között, Határ Győző (IPARTERV) 500
férőhelyes kultúrház-típusterve alapján. A főhomlokzat középtengelyét függőlemezekkel
díszített főpárkány és timpanonszerű attika hangsúlyozza. A három lépcsővel megemelt
előtérben dór jellegű oszlopok állnak. Az épület alaprajza a földszinti nagyterem köré
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szerveződik, melynek egyik rövidebb és egyik hosszanti oldalán páholyokat alakítottak ki. Az
emeleten a középfolyosóról klubhelyiségek, illetve a nagyterem kispáholyai közelíthetőek
meg.
A múcsonyi kultúrház jó arányú, monumentális épület, mely a mai napig őrzi eredeti
kialakítását, részleteit. A szocialista realista művelődési ház épülettípusának egy
kiemelkedően jó építészeti állapotban megmaradt emléke, mely ma is fontos szerepet tölt be a
község kulturális és közösségi életében. A 20. század első harmadában kialakított
bányásztelepülés 1945 utáni fejlesztésének, lakó- és kiszolgáló épületekből álló új
központjának egyik első, de mindenképp legjelentősebb épülete. Műemléki védelme az
építész, művészettörténész, és építészettörténész szakma figyelmét a szocialista realista
épületeink örökségére, annak eddig nem ismert példáira irányíthatja.

A török hódoltság alatt elnéptelenedett dél-dunántúli Murga településre 1745-től telepítettek
be hesseni eredetű evangélikus népességet. A falu késő barokk stílusú evangélikus temploma
(142. §) az 1780-as évek második felétől épült, 1795-ben készült el. 1854-ben jelentősen
átépítették. A berendezés egy része, a gazdagon faragott papi szék és a padvégek az építés
idejéből származhatnak, míg az oltár, néhány további pad, a karzat és az orgona 1844-ben
készülhetett. A karzatot festett-faragott korinthizáló fejezetű oszlopok tartják, mellvédjét
feliratokkal kísért ó- és újszövetségi jelenetek, II. József és Luther Márton alakja és
oldalanként virágornamentika díszíti. Az orgona a Rieger-gyárban készült 1824-ben. A
padozatot 19. század eleji kőlapok borítják.
A Tolna megyei zsáktelepülésnek műemléke nincs. A késő barokk stílusú evangélikus
templom a környék egyik legépebben és legegységesebben megőrzött egyházi emléke, mely
településtörténeti, építészeti és a társművészetek szempontjából is olyan értékek hordozója,
amelyek hosszú távú megőrzését csak a műemléki védelem biztosítja.

1968-ban nemzetközi alkotótelepet (143. §) hívtak létre Villányban, központjának a
Gyimóthi-villát választva. Emellett az ott alkotó művészek rendelkezésére bocsátották a
villához közeli, használaton kívül levő kőbányát. 1972-től a meghívott szobrászok által
alkotott, a külszíni kőbányakatlan területén kiállított monumentális szoborművek az
alkotótelep tulajdonává váltak. A telepen közel 130 műalkotás látható. Az alkotótelep 1994-ig
működött, azóta új műalkotás nem készült.
A nemzetközi szobrász symposion 26 éves működése alatt kvalitásos és maradandó értéket,
alkotásokat eredményezett. A magyar és külföldi alkotók évenkénti közös munkája, alkalmi
műhelye nemzetközi szinten is jegyzett, jelentős mozgalom, esemény volt. 
Az alkotás helyszínéül szolgáló bányakatlan, és az abban kialakított, szabadtéri kiállítótérben
álló műalkotások mint történeti, mind muzeológiai szempontból szerves egységet alkotnak. A
szobrok zöme speciálisan a bányakatlanban való kiállításra készült, környezetükből kiszakítva
értelmezési közegüket veszítenék el. A védett, természeti értékekben gazdag táji környezet és
a műalkotások harmonikus egységet alkotnak egymással. A bányászat befejezése óta
érintetlen bányakatlan ideológiai díszletet jelent a kiállított szobroknak. A műalkotások és a
bányakatlan történeti-kulturális-alkotói értéke mindenképpen megőrzésre jogosult.

A nagykőrösi Derkovits u. 3. szám alatti lakóház (144. §) 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
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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.

Gubody János nagykőrösi jegyző 1810 körül klasszicista stílusban épített kúriája (145. §) a
Vizeskert nevű településrészen áll. A földszintes épület legjellemzőbb része a pillérekre
támaszkodó kosáríves tornác. Az épület a kéttraktusos alaprajzi elrendezésű kúriák
csoportjába tartozik: az utcai fronton három, egymásba nyíló szoba helyezkedik el, míg az
udvar felől, a tornácról az előszobába jutunk, onnan a konyhába, majd a kamrába. 
A kúria Nagykőrösnek a 18. század végén építkezésre kiosztott területének történeti
beépítését őrzi. A Gubody-kúria a 19. század elején a városban épült kevésszámú,
építészetileg jelentős lakóház közül az egyik legszebb. Egyike azoknak az udvarházaknak,
melyekben a régi beosztás a mai napig jól tanulmányozható. A városképi jelentőségű
kisnemesi kúriát tömege, arányai, nyíláskiosztása és leghangsúlyosabb része, az ívsoros
tornác Nagykőrös korabeli építészetének jelentős elemévé avatják.

A ma álló nagymányoki templomot (146. §) dezséri Országh András éneklőkanonok kegyúr
építtette a korábbi, középkori eredetű templom helyén 1781-1783 között. 1882-ben Graits
Endre, 1933-ban Gebauer Ernő díszítette festményeivel a templomot. A szenteket és
angyalokat ábrázoló üvegablakok Kopp Ferenc munkái. A templom egyetlen hajóját
háromszakaszos csehsüvegboltozat fedi, ehhez csatlakozik a szentély szintén
csehsüvegboltozattal fedett tere. A szentély végében látható a későbarokk főoltár. A
főoltárkép Szent Mihály harcát ábrázolja az ördöggel (Maydinger János). A hajó
berendezésének legfontosabb elemei a két késő barokk mellékoltár, a szószék, a gyóntatószék,
a padok és a neogótikus stílusú Jézus Szíve oltár. 
A korábban műemléki védelem alatt álló templom tömegében és berendezésében őrzi
építéskori állapotát. A benne végzett újkori változtatások (pl. Gebauer Ernő freskói) is
igényes, jó művészi színvonalon végzett és műemléki értékkel bíró alkotások. A templom a
település egyik legkorábbi és legjelentősebb épülete, mely környezetében a barokk
plébániaházzal és a 19. században emelt irgalmasrendi zárda-iskolával Nagymányok
legemblematikusabb együttese.

Az 1886-ban épült olaszfalui népi lakóház (147. §) ma is őrzi a korabeli kialakítást.
Boltozatos és pórfödémes lefedésű helyiségeinek nyílászárói is nagyrészt eredetiek, a
konyhában ma is megtalálható az eredeti nyitott kémény és egy korabeli épített
takaréktűzhely. Utcai szobájának faragott mestergerendáján az építtető monogramja (Ko An),
valamint az 1886-os építési évszám olvasható. Az épület hátsó gazdasági része 1857 előtti
eredetű.
A lakóház a település régi magjában az egyik utolsó hagyományos formát őrző népi lakóház,
melynek nemcsak tömege, de számos részlete is őrzi az építés korabeli kialakítást. Az épület
egyedi műemléki védetté nyilvánítását nemcsak egyedi értékei, hanem településképben
játszott kiemelkedő szerepe is indokolja. 

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 (148. §). 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
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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. 
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 (149. §) 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 Pécs, Király u. 15. szám alatti lakóépület (150. §) helyén a török korban a Ferhád pasa
kegyes alapítványából emelt derviskolostor mejdánja, a kerengő dervisek táncterme
helyezkedett el, melynek falai a ház legújabb helyreállításánál bemutatásra kerültek. A
romossá vált épület falait felhasználva 1790 körül egyemeletes vendégfogadót építettek a
telken, mely Hattyú, illetve Fehér Hattyú néven vált híressé a látogatók körében. A fogadó
udvarán további építkezések folytak, s az épület Király utcai homlokzata végül a 19. század
végén nyerte el ma is látható, reprezentatív megjelenésű, mázatlan Zsolnay-kerámiákkal
díszített igényes historizáló kialakítását. A török épületmaradványok mellett 19. századi
díszítőfestés, 18. századi nyílászárók és kőkeretek is emelik az épület értékét.  
A Pécs főutcájának látványát meghatározó épület Pécs városfejlődését szimbolizálja: török
kori falait felhasználva a 19. század alatt formálódott az igényes historizáló középület. Az
épület történetisége, városképi megjelenése, összképe, építészeti értékei, részletei is
indokolják műemléki védelmét.  

A pécsi vasútállomás közelében álló háromszintes vasútigazgatósági épület (151. §) 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.
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A pomázi népi lakóház (152. §) 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. 

Az 1910-ben, Marschalkó Béla által Kós Károly stílusában tervezett pomázi családi ház
(153. §) a település főutcájával párhuzamosan folyó Dera patak mellett fekszik.
Anyaghasználatát a kő, vakolt felületek, kovácsoltvas elemek és faragott látszó faszerkezetek
jellemzik. A háromszintes épület alsó szintje félig a földbe épült, felső szintje a félig beépített
tetőtér. Az alsó szinten lévő dongaboltozatos borospince még az előző házból maradt meg. A
földszinti és az emeleti hall födémje faragott gerendás pórfödém, a földszintit faragott
fapillérek tartják. Érdekes a földszinti hall padlójában lévő boltozott alagút, valószínűleg
légfűtés csatornájaként szolgált. Nyílászárói egyedi tervezésűek. 
A ház Kós Károly és baráti köre által megteremtett, népi alapokon nyugvó stílusnak
kvalitásos példája, amit eddig még nem fedezett fel az építész szakma. Védelme, és az
önkormányzat által tervezett múzeumként való hasznosítása mindenképpen javasolt.

A pölöskefői elő- és oldaltornácos, deszka oromfalas, favázas, tömésfalú talpasház (154. §) a
19. századi népi építészet emléke. Tornácai faoszloposak, deszkamellvédesek. A helyiségek a
tornácról nyílnak, mindkettő deszkafödémes, az utcai szobában mestergerendával. Az utcai
szoba padozata döngölt agyag, a helyiséget két kicsiny ablak világítja meg. Az ablakkereteket
kívül hullámíves „oromzatok” díszítik. A konyhát utólag kiszélesítették, az oldaltornácot a
talpgerenda átvágásával, téglafallal beépítették, bejárati ajtaja és ablaka újabb. A portához két
különálló gazdasági épület tartozik: deszkából készült ól és pajta, a pajtafia mögött földbe vájt
pincével. 
Zala megye hagyományos népi építészetének 19. századi emlékei ma már szinte mind
műemléki védelem alatt állnak. A kevés kivétel közé tartozik a pölöskefői ház, mely átépített
állapotában is őrzi a Nyugat-Dunántúl ősi építészeti hagyományait. Nemcsak Pölöskefőre és a
hozzá hasonló, apró településekre igaz, hogy hangulatukat, képüket még az 1960-as években
is ezek a hagyományos anyaghasználattal és technikával épült, 19. századi házak határozták
meg. A tény, hogy ezek az épületek ma már kivételes ritkaságnak számítanak, bizonyítja,
hogy műemléki védelem hiányában ezeknek a korszerűtlen épületeknek nincs esélyük a
fennmaradásra. Megóvásuk, helyreállításuk csak szakszerű felügyelet mellett történhet,
melyre egyedül a műemléki védelem alkalmas.

A Rátót nemzetség birtokában lévő és a török korban elpusztult Tálod falu temploma, a ma
Szent Ilona-templomként ismert rom (155. §) a Vázsonyi-Séd partjának közelében, erdő
szélén áll. A Rátótiak 1324-ben a falubeli birtokukat az általuk a 13. század végén alapított
tálodi kolostornak adományozták. A 12-13. században román stílusban épült templom
maradványainak régészeti kutatására 1970 augusztusában került sor. 
A pulai templomrom a hazai középkori templomépítészet egy kisebb, de jelentős emléke. A
Rátót nemzetség által alapított kolostorhoz tartozó templom romos állapotában is informatív,
fontos építmény, mely hozzájárul a magyarországi román kori építészettörténet teljesebb
megértéséhez. 
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A Magyar Posta püspökladányi fatelítő üzeme (156. §) 1906-ban került a MÁV tulajdonába.
Az igények megnövekedése miatt az 1920-as évek elején a telep fejlesztésének szükségessége
sürgetővé vált. A nagy kapacitású üzem 1923-1924 között készült el. A berendezések a Lang
Gépgyárban készültek 1924-ben, és ma is működőképesek. Az egyik vákuumszivattyút 1964-
ben villamos hajtásúra alakították át. A talpfa-igény csökkenésével az egyik hengert és
segédberendezéseit szintén átalakították, és speciális összetételű sókerevék bevitelére tették
alkalmassá.
A fatelítő üzem egykori épületei és berendezései a hatalmas MÁV telep északnyugati
sarkában helyezkednek el. Az üzem magja az az épülettömb, melynek két csarnokában a
telítőberendezés gépészeti berendezése és tartályai találhatók. A több helyiségre osztott ipari
terekhez háromszintes irodaépület csatlakozik, benne irodákkal. Az épület mellett áll a magas,
henger alakú kémény.
A telítendő talpfákat síneken futó, fémhálós ’kosárban’ juttatták be a tartályokba. Az épület
másik oldalán szintén sínek futnak ki, melyeken a telített talpfákat szállították tovább.
A fatelítő üzem létrehozásakor az ország két ilyen célú létesítményének egyike volt. A
csarnoképület jellegzetes ipari épületként jelentős ipari értéket képvisel, a gépi berendezések a
korabeli hazai ipar termékei. Az együttes az épületeket és a gépparkot tekintve is teljes és
működőképes, a fatelítés munkafolyamatához szükséges összes építményt és gépészeti
berendezést tartalmazza. Megőrzése ipartörténeti szempontból kiemelkedő fontosságú.

A Somogy megyei Rinyaszentkirály falunak már a 14. században volt plébániája. A mai
egyhajós református templomot (157. §) 1837-1842 között építették klasszicista stílusban. A
templomépület nyílászárói, azok vasalatai, padjai és mózesszéke eredetiek. Hangsúlyos
nyugati tornya későbbi, 1910-es évekbeli hozzáépítés eredménye. 
A műemlékkel jelenleg még nem rendelkező település központi helyén fekvő református
templom építészeti elemeivel, tömegével, kvalitásával, eredeti berendezésével jól illeszkedik
a régió református templomainak sorába, boltozati megoldása emellett a 19. század eleji
református templomépítészet egyik különleges emlékévé avatja. 

Sárbogárd város Bogárd és Tinód egyesülésével jött létre a 19. század közepén. 1945 előtt
Sárbogárdon nagyjából 500 főt számláló zsidó közösség élt. Zsinagógájuk (158. §) 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.
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 siklósi posta épülete (159. §) Hidegkuti Andor postamérnök tervei szerint épült 1944-ben a
Flórián téren, a település főutcája mellett. A tervező a német építészetben jelentkező, ún.
Heimatstil irányzatot ötvözte a modern stílus hatását mutató jegyekkel. 1948 körül a délkeleti
homlokzat földszinti, szélső tengelyeibe két sgraffito technikájú falkép került: balra egy sokác
népviseletbe öltözött leány várja a galambpostát, amelyet a jobbra álló magyaros ruhájú férfi
küldött (festőművész: Gádor (Geiszler) Emil). A ház Flórián térre néző homlokzatát két részre
osztja a síkjából erőteljesen kiugró, törtkő burkolatú lépcsőház. A földszint legnagyobb
alapterületű helyisége az ügyfélforgalmi tér, melynek belső alaprajzi kialakítása ma is jórészt
az eredetivel egyezik.
Az egyemeletes Postaház, mely a kor magyaros jellegű irányát a modern hatásokkal ötvöző
stílusban épült, a típus jó színvonalú, a korra jellemző, eredeti állapotát jórészt még őrző
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példája. Szerencsés módon a Baranya Megyei Levéltár gyűjteményeiben fennmaradtak az
építési iratok, köztük a teljes 1942-es tervdokumentáció is, ami lehetővé teszi az épület hiteles
helyreállítását.

Sopron műemléki szempontú feltérképezése Csatkai topográfiai munkájának köszönhetően
már a II. világháború előtt megindult, ennek köszönhetően már 1953-ban megjelent a Sopron
és környéke műemlékei c. topográfia. Az első soproni műemléki „védési hullám” 1951-re
esett, melyet újabb követett 1953-ban. 1951-ben kb. 54 darab objektum került védelem alá,
ezek elsősorban a belváros területén elhelyezkedő templomok, paloták voltak – tehát a
belváros belső városfalon belüli részének emblematikus jelentőségű épületei. 1953-ban az
emlékek köre bővült, további kb. 31 darab épület került védelem alá, ezek között már nagy
számban szerepeltek lakóházak, valamint a városfalon kívül eső objektumok. Ekkor került
védelem alá a Széchenyi téri domonkos templom és kolostor, s a városfalak is. A védelem alá
kerülő emlékek körének időhatára ekkor nagyjából a romantikus stílusig terjedt. 1958-ban
több mint 200 objektum került védelem alá, jelentősen bővült a védett emlékek sora a
középkori külváros északi részének 18-19. századi épületeivel (Balfi utca, Gazda utca, Halász
utca, Várkerület, Ötvös utca, Rózsa utca, Szentlélek utca), de a belvárosban is számos
lakóépület lett védett (pl. az Új utcában). Ekkor már historizáló épületek is kerültek műemléki
védelem alá. A következő években többször került sor egy-egy épület védelem alá
helyezésére. Nagyobb léptékű változás 1965-ben történt, ekkor további kb. 26 épület mellett
sor került Sopron műemléki jelentőségű területének kijelölésére is. A területi védelem már
ekkor kisebb területet ölelt fel, mint amelyet az egyedileg védett épületek elhelyezkedése
indokolt volna. A védelem köréből kimaradt ugyanis a Szent Mihály-domb és környéke, mely
a város egyik legkorábbi eredetű része, ahol már ezidőtájt is számos műemlék, műemlék
jellegű épület volt található.
A soproni műemléki jelentőségű terület kiterjesztéseként (160. §) védelemre javasoljuk a
belvároson kívüli, elsősorban a külső várfalon belüli terület következő városrészeit: északon a
Szent Mihály-domb és környező utcái, keleten a Kurucdomb és környező utcái, délen a Deák
tér és környéke, nyugaton a Jókai utca és Kossuth utca környéke. E területen belül az északi
területen elsősorban a 18. századi épületállomány, a déli és nyugati területeken a 19. századi
épületállomány egységes megléte jelent kiemelkedő, védendő értéket. 
Sopron abban a kivételes helyzetben van vidéki városaink sorában, hogy a belváros
egyedülálló középkori-barokk épületállományon túl kivételesen gazdag 19. századi
épületállomány található. Kifejezetten bőséges és magas színvonalú a klasszicizmus, a
romantika, a korai historizmus anyaga. Kevésbé jellemző a késő historizmus és a szecesszió
stílusa, a huszadik században a következő jelentős építési hullám a két világháború közötti
modern építészet jelenti, amely a jelenleg vizsgált területen is nagy számban és jó színvonalon
van képviselve. Sopron város teljes történeti városmagjának építészeti együttese nemcsak a
magyarországi emlékanyag egyedülálló emléke, európai mértékkel mérve is kiemelkedő
értéket jelent. Megőrzésének egyetlen hatékony eszköze a műemléki jelentőségű területté való
nyilvánítása lehet. 

A Sopron, Csengery utca 106. szám alatti lapos tetős, téglaarchitektúrás épület (161. §) 1925-
ben épült Füredi Oszkár tervei alapján a Trebitsch-selyemgyár munkáslakóházaként.
Az épület külső megjelenése, kompozíciója és részletképzései a kor világszínvonalán álló
architektúrát tükrözik. Az épület a modern építészet számos jegyét magán hordozza, úgymint
az alátámasztás nélküli sarkokon beforduló ablak, a vonalas, minimális tagoltságot mutató
téglaarchitektúra, az ablakokat egyetlen szalagba összefogó, vakolt sávok vagy a pincelejáró
lendületes előfala. A belsőben megőrződtek a bejárati ajtók és a lépcsőház korlátja. A
munkáslakóház a II. világháborúban elpusztult selyemgyár épületegyüttesének egyetlen
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megmaradt eleme, Füredi Oszkár munkásságának egyik eredeti állapotában megmaradt,
kvalitásos darabja.

A Sopron, Deák Ferenc tér 4. szám alatti ún. Trinkl-ház (162. §) egyemeletes, historizáló
stílusú épület. A homlokzatot finoman vonalazott keretekben aprólékos rokokó és copf
ornamentika díszíti. Az udvar hátsó részében eredetileg istálló és kocsiszín állt. Az épületet
1902-ben építtette Trinkl István és felesége, Trinkl Lenk Hermina, Schiller János tervei
szerint.
A Trinkl-ház a Deák tér térfalának egyik fontos eleme, városképi jelentősége kiemelkedő. Az
épület Schiller János munkásságának egy kései, eddig kevéssé ismert darabja. Gazdag
homlokzati díszítése és eredeti belső részletei (nyílászárók, vasalatok, terrazzoburkolat,
öntöttvas lépcsőkorlát-elemek) növelik műemléki értékét.

A Sopron, Deák tér 25. szám alatti historizáló stílusú lakóépületet (163. §) dr. Mayer Gyula
ügyvéd építtette 1880-ban, a terveket Handler Nándor készítette. Az épület földszintes
homlokzatából emeletes, oromzatos középrész emelkedik ki, a kapu a nyolctengelyes
homlokzat utolsó tengelyében nyílik. 
A nagy városképi jelentőséggel bíró, jelenleg bölcsődeként működő épület a Deák tér
térfalának egyik hangsúlyos eleme. Jó arányú, kiforrott neoreneszánsz homlokzata a házsor
egyik kiemelkedő kvalitású darabjává teszi. Az épület Handler Nándor munkásságának egy
kisebb, de érett alkotása. Az épületbelső eredeti nyílászárói, vasalatai, terrazzoburkolata és
kovácsoltvas elemei szintén műemléki értéket képviselnek. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete, az egykori Magyar
Királyi Állami Felsőbb Leányiskola épülete (164. §) a soproni Deák tér 32. szám alatt áll.
Településképet meghatározó főhomlokzata északkeletről a Deák teret, délkeleti
oldalhomlokzatával az Erzsébet utcát, délnyugatra néző udvari homlokzatával a Csengery
utcát határolja. Az épület északnyugati oldalhomlokzata felől az ún. Sztrókay-házzal (ma
Deák tér 30.) szomszédos. A kétemeletes iskolaépületet 1884-1886 között Hauszmann Alajos
budapesti építész tervei alapján kivitelezték.
Az épület megőrzése mindenképpen indokolt, hiszen egy neves építész eredeti állapotában
megmaradt művéről van szó, ráadásul középületről. A Deák tér historizáló beépítésének egyik
meghatározó eleme ez az épület, melyet szerencsés módon ma is eredeti rendeltetéséhez közel
álló módon tanintézetnek használnak.

A soproni Deák tér keleti végén álló historizáló stílusú épületben (165. §) jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem Evangélikus Teológiai Fakultása működik. Az 1930-ban emelt
neoreneszánsz iskolát Sándy Gyula tervezte, az építkezés műszaki ellenőre Széll László volt.
Az épület mögé tervezett kápolna és tornaterem tömbje nem épült meg. 
Az épület a Deák tér keleti végének impozáns lezárása. A városképi jelentőséggel bíró épület
Sándy Gyula munkásságának kiemelkedő értékű darabja. Az épület mindvégig megtartotta
oktatási funkcióját, a szükséges kisebb korszerűsítésektől és apróbb átalakításoktól eltekintve
eredeti állapotát őrzi. 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet modern stílusú soproni székháza (166. §) Árkay
Bertalan tervei alapján, Rosenstingl Antal építészmérnök kivitelezésében készült el 1940-ben. 

A saroktelken álló kétemeletes, lapostetős, téglaarchitektúrás épületet háromemeletes,
saroktoronyszerű lépcsőházi tömb egészíti ki. Az épületben az OTI irodái, illetve orvosi
rendelők helyezkedtek el, jelenleg a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, az APEH és az
Egészségbiztosítási Pénztár regionális irodái működnek benne. 
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Az épület Sopron modern építészetének egyik kitűnő darabja. A belvároshoz közeli épület
városképi jelentősséggel bír. Az OTI székház Árkay munkásságának egyik volumenében és
kvalitásában is kiemelkedő darabja. Az épület kisebb átalakításoktól és nyílászáró-cseréktől
eltekintve eredeti formáját őrzi.

A klasszicista stílusú soproni színház (167. §) terveit Franz Lössl (1801-1885) készítette, a
kiviteli munkák 1840-41 folyamán zajlottak. Ezek eredményeképpen egy egyemeletes,
timpanonos portikuszú, kiemelt tömegű zsinórpadlással készült épület született meg. A
klasszicista színház belső tereit 1894-ben Walder József főmérnök tervei alapján átépítették és
a nézőtéren gazdag neobarokk belsőt alakítottak ki. Az épületet 1909-ben Medgyaszay István
magyaros szecessziós tervei alapján építették át ismét. A legkorszerűbb vasbeton
szerkezeteket is alkalmazó átépítés a Lössl-féle épület fő tömegét érintetlenül hagyta, mégis
alapvetően átformálta az épület jellegét. 
Medgyaszay kivételes érzékkel nyúlt a klasszicista eredetű, historizáló stílusban átépített
épülethez, formáit megtartva, értelmezve és átértelmezve, apró részletek és teljes
homlokzatok átalakításával teljesen egyedi, szecessziós stílusú épületet hozott létre. A színház
későbbi átalakításai ellenére is őrzi a Medgyaszay által kialakított formát, legutóbbi
helyreállítása nagy gondossággal történt. Az épület szecessziós építészetünk egyik fontos
darabja, s mint ilyennek, egyedi műemléki védelme feltétlenül indokolt. 

 A több összefüggő épületből álló, szecessziós jegyeket viselő soproni tűzoltólaktanya (168. §)
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 (169. §).
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 (170. §) 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
(171. §) Magyar Edének, a 20. század eleji Szeged egyik legjelentősebb építészének
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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 Vízitorony (172. §) a vár délkeleti sarkán, a tiszai rakpart és a Tisza-meder között
található. Ez az építmény a középkori vár egyetlen többé-kevésbé épségben maradt és a
nagyközönség számára helyreállítva bemutatott része. 
A szegedi vár egyike az Alföld három legfontosabb középkori téglavárának. Annak ellenére,
hogy a szolnoki és a gyulai várral ellentétben az 1880-as évek bontása miatt számottevő
középkori falmaradványok a Vízitorony kivételével nem maradtak fenn, a szegedi vár
jelentősége és a középkori történelemben játszott szerepe alapján a másik két téglavárnál jóval
jelentősebb. A vártemplom területén talált különleges művészettörténeti értékeket képviselő
középkori kőfaragványok (köztük 12. századi darabok) jelentősége felbecsülhetetlen. A
szegedi vár történeti jelentősége abban is egyedülálló, hogy a magyarországi török uralom
után határvárként működött, olyan erődítmény volt, amelyet nem robbantottak fel a 17. század
végén, illetve a 18. század elején, hanem egészen a 19. század 80-as éveiig működött, benne
katonaság állomásozott. A helyreállított Vízitorony műemléki védelme fentiek alapján a hazai
műemlékvédelem egyik adóssága.

A szegedi ún. Márer-ház (173. §) 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
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 (174. §) 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 (175. §) Zsoldos Ferenc építtette 1882-ben. A gyár épületegyütteséből
az ún. Hoffmann-féle kemencét és a 19. század végén épült lakóházat javasolja műemléki
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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 (176. §) 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 (178. §) 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
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 (177. §) 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.

Taliándörögd központjában található az 1792-ben épült háromosztatú, különbejáratú kamrával
ellátott, kőfalazatú református tanítói lak (179. §), déli homlokzatán festett szalagdísszel és az
építés évét jelző festett felirattal. A közelében álló barokk stílusú, harangtornyos, egyhajós
templom 1793-ban épült. A falu központjában álló épületegyüttes a település változatos
műemlékeinek sorát bővítené. A tanítói lak a Balaton-felvidék legkorábbi világi épületeinek
egyike, melynek homlokzati díszítése és felirata különösen ritka és értékes. Az épület további
kutatásokat igényel. 
Taliándörögd egyike a Művészetek Völgye fesztiválon résztvevő falvaknak. Ennek a nagy
tömeget vonzó rendezvénynek a lényege a magyar kultúra, hagyományok, népművészet
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bemutatása. A településen változatos műemlékek találhatók: több lakóház mellett a
tanítólakással szemben a mosóház, illetve egy klastrom is. Az épületegyüttes védettségével és
szakszerű felújításával nemcsak az országos műemlékjegyzék, de a helyi látványosságok sora
is bővülne. 

A műemléki védelem alatt álló tápi római katolikus templom közelében található nádtetős
népi lakóház (180. §) 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. 

Az 1900 körül épült egyszerű kialakítású Rózsafüzér Királynője kápolna (181. §) Tardos
főutcáján áll. A lépcsőzetes oromzattal lezárt főhomlokzaton egyszerű bejárat nyílik a belső
térbe, amelynek falfelületeit teljes egészében beborítja a historizáló jellegű, stilizált
dekorációs festés. 
A helyi kezdeményezésű kápolnaépítészet ritka és teljes példája az épület. Hasonló kápolna
található a szomszédos Vértestolnán 1812-ből, melynek belseje azonban nem festett, és az
egykor körötte állt hársfákat is kivágták. Hasonló épület található a Vértestolna melletti
Tarjánban is, azonban ezt a kápolnát néhány éve teljesen átépítették. A Tardoson lévő kápolna
a környéken máshol nem ismert teljességben tükrözi a 19. századi vidék falvainak sajátos
vallásosságát. A kápolna – a környékbeli települések hasonló építményeivel együtt – a
Péliföldszentkeresztre menő zarándoklatok során játszott szerepet. Védetté nyilvánítása
felhívhatja a figyelmet a népi vallásosság épített emlékeire.

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. által 1922-ben meghirdetett tervpályázatra beérkezett
74 pályamű közül a második díjak elnyert, Toroczkai Wigand Ede és Jánszky Béla által
alkotott terv kissé átalakított változata szerint 1924-re épült fel a tatabányai Tiszti Kaszinó
(182. §) impozáns, szecessziós stílusú épülete, mely a felső rétegek számára biztosította a
kulturális események színterét és a szórakozási lehetőséget. A Kaszinó épülete a magyar
népies szecesszió stílusát ötvözi némi középkorias, festői megjelenéssel. Tornyaival, népies
faragású tetődíszeivel, színes, a falfelületek jelentős részét beborító sgraffittóival, elegáns
erkélyével különleges, szinte egyedi hangulatú alkotás. Az épület belsejében elegáns,
színpaddal, karzattal alakított díszterem található.
Az épület Tatabánya kiemelkedő fontosságú emléke, a magyar népies szecesszió egyik
legfontosabb alakjának, Toroczkai Wigand Edének szinte eredeti állapotában fennmaradt
műve, amely országos viszonylatban is jelentős értékek hordozója.

A klebelsbergi művelődéspolitika részeként 1926-27-ben épült tihanyi Biológiai
Kutatóintézetet (183. §) Kotsis Iván műegyetemi építészprofesszor – a két világháború közötti
építészetünk meghatározó alakja – tervezte neoreneszánsz stílusban. A tóparti parkban
elhelyezkedő, három különböző magasságú, árkádos folyosókkal összekötött tömbből álló
épületegyüttes harmonikusan illeszkedik környezetébe. A reneszánsz elemekkel
visszafogottan díszített homlokzatok ritmikus elrendezése, az épületek horizontális
terjeszkedése, a főépület kiemelkedő négyszögletes tornya, a teraszok és a partra vezető
lépcsők, sétányok rendszere határozzák meg az épületegyüttes külsejét. A belsőben
funkcióelvű térkialakítással találkozunk. A díszítőszobrokat Pásztor János, míg az
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előadóterem pannóit Vaszary János készítette. Az épületeken kívül kiemelt értéket képvisel
Schaár Erzsébetnek a parton elhelyezett Tudósok c. szobrászati alkotása.  
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tavaly ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. A
Magyar Tudományos Akadémiához tartozó intézmény ez alkalomból kezdeményezte
épületének műemlékké nyilvánítását, mely hozzájárulhat a tudományos életben nagy
megbecsülésnek örvendő intézmény kulturális értékmegőrző tevékenységének elismeréséhez
is.

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 (184. §) 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. 

Tornabarakony község régi településmagjában, a középkori eredetű templom mellett található
a védelemre javasolt porta (185. §), egy lakó- és egy vegyes funkciójú épülettel, valamint egy
hátsó gazdasági épülettel. Az alulkontyolt tetővel fedett, két-két ablakkal kialakított
szimmetrikus főhomlokzatú, magaslaton elhelyezkedő épületek a településképben kiemelkedő
szerepet játszanak. Az épületeken a korábbi északi háztípus jellegzetességei mellett a 19.
század második felének alföldi háztípusából eredő újabb jegyek is megfigyelhetőek. A porta
feltehetően a 20. század elején épült, kisebb átalakítások történtek rajta a két világháború
között, ma az akkor kialakult formáját őrzi. 
Az épületegyüttes nemcsak Tornabarakony község építészetében fontos, szinte mindenben
őrzi az eredeti építés korabeli kialakítást. Egyedi műemléki védelme fentiek miatt különösen
indokolt.

Az egykori Kodak Ltd. Fényképészeti Cikkek Gyára 1912-ben Vácot választotta első kelet-
európai gyártelepének (186. §) helyszínéül. A választás a főváros, a vasút, a közút és a víz
közelsége miatt esett Vác Kőkert mögötti területére. Az építkezés 1913-ban indult meg, a gyár
azonban csak az I. világháborút követően, 1922-ben kezdett termelni. A FORTE Fotokémiai
Ipar Rt. 1947-ben született meg, miután a Kodak eladta a gyárat a Magyar Általános
Hitelbanknak. Az 1960-as években nagy rekonstrukciót hajtottak végre: új épületeket
emeltek, a meglévőket bővítették, a technológiát fejlesztették. A rendszerváltozás után 1992-
ben a gyár részvénytársasággá alakult, majd privatizálták, jelenleg felszámolás alatt van. A
védelemre javasolt, 1922-ben emelt épületek (iroda, barit öntő, kazánház, faház, víztorony) az
1960-as években történt kibővítés ellenére megőrizték eredeti jellegüket, részleteiket. A
telepen áll továbbá Kulcs Béla Hajnal c. szobra (kő, alumínium, 1966).
Vácon a fotóanyag-gyártás egyetlen magyarországi gyárának ipari épületei állnak. Az
épületegyüttes ipartörténeti jelentősége vitathatatlan. A javasolt épületek egyenként is
érdemesek a műemléki védelemre. Történeti és építészeti értékeiket erősíti, hogy egy
csoportban állnak, egységet alkotnak.

A 18. század végén, késő barokk stílusban épült vajtai templom (187. §) 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 (188. §) 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.

Az inotai hőerőműhöz tartozó Béke Művelődési Ház (189. §) 1955 és 1958 között épült fel az
Iparterv tervei alapján az erőműben dolgozók számára. A közvetlenül a 8-as út mellett fekvő
lapostetős épület szocreál elemekkel díszített, de a szocreál építészettől való eltávolodás, az
útkeresés szellemében fogant modern stílusú. A kulturális élet minden területének otthont
biztosító művelődési házban színház- és moziterem, elegáns könyvtár, szakköri helyiségek,
büfé, étkező várta a látogatókat. A külső homlokzatokat és a fontosabb helyiségeket a kor
neves képzőművészeinek (Bernáth Aurél, Kovács Margit, Somogyi József, Pátzay Pál,
Ambrózy Sándor, Cser Jolán, Rozsda Endre, Hintz Gyula és Fónyi Géza) alkotásai díszítik.
Az udvaron Boda Gábor szökőkútja áll. 
Az inotai művelődési ház jó alaprajzi beosztású, minőségi anyagokból készült, a részletekre is
odafigyelő, színvonalas épület. A modern megfogalmazású kultúrházat szocreál szellemiségű,
különleges technikájú (vésett tégladombormű, mozaikok, terrakotta domborművek, stb.)
műalkotások teszik izgalmassá, az építészet és társművészeteinek együttes erejével kifejezve a
szocreál kötöttségektől szabadulni igyekvő, az öntudatos szocialista embert középpontba
állító új ideológiát. Az épület technikailag is jelentős, ötszáz főt befogadó színházterme kiváló
akusztikával rendelkezik, akkoriban Európa-színvonalúnak számított. Az épület, eltekintve
egy-egy kisebb hozzáépítéstől, teljesen eredeti állapotában maradt meg, minden részletében
hűen, magas művészeti színvonalon tükrözi egy eltűnéssel fenyegetett kor hangulatát. 

A Kr. u. 2. század első feléből származtatott két, egyenként kb. 25 méter átmérőjű inotai
halomsírt (190. §) 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 vasvári magtár (191. §) történetileg a műemlékileg védett 17. századi prépostsági lakhoz és
tiszttartói házhoz tartozott. Az emeletes, vakolt homlokzatú magtár tiszta alaprajzi beosztása
és egyszerű, hosszfalas tartószerkezeti rendszere logikus tervezésről és gazdaságos
kivitelezésről tanúskodik.
A magtár az uradalom történeti beépítését őrzi, az Ady Endre utca térfalának meghatározó
eleme, településképi szerepe jelentős. A kisebb átalakítások ellenére megőrizte eredeti
kialakítását. A régió és a kor mezőgazdasági épületeinek jó arányú, jó állapotban megmaradt,
műemléki védelemre érdemes emléke.
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A vejti magtár (192. §) 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.
 
A Veszprém északkeleti részén, az Alsó-Séd szakaszán, az Aranyos völgyben álló malmot
(193. §) 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
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.

Visegrád (194. §), mint az egykori római limes fontos védelmi helye a középkori bazilita
kolostor alapításával (11. század), majd a Salamontorony és a fellegvár
erődítményrendszerének tatárjárás utáni kiépülésével (13. század közepe) az ország egyik
legjelentősebb helyszíne lett. A település és vára számos politikai esemény helyszínéül
szolgált. 1335-ben itt találkozott egymással a magyar, a lengyel és a cseh király. A 13.
században a hegy lábánál megkezdődött a királyi palota építése és egyre nagyobb jelentőségre
tett szert a közelében kialakult város is. A vár, a település és a palota Zsigmond, majd Mátyás
király alatt élte virágkorát. Mohács után a törökök, majd az osztrákok pusztításai következtek:
az erős vár többször is gazdát cserélt, míg 1702-ban I. Lipót császár felrobbantotta. A 18.
században német betelepülők érkeztek, és a települést német, illetve magyar központtal
újjáépítették. 1782-ben új barokk plébániatemplomot szenteltek. Visegrádra a 19. század első
felében figyeltek fel újból a nemzeti romantika korszakának művészei; ekkor épült számos
villája ma is a településkép meghatározó eleme. Az 1870-es években megkezdték a vár, majd
az 1930-as években a palota helyreállítását, mely jelenleg is folyik. A munkálatokat olyan
személyiségek felügyelték, mint Henszlmann Imre, Schulek Frigyes, Lux Kálmán, Schulek
János, Dercsényi Dezső, Héjj Miklós és Sedlmayer János.
Visegrád településképét a hosszan elnyúló Fő utca és a barokk templom körüli központ köré
szerveződő, gyakran középkori alapokra épült, főleg historizáló jellegű lakóházak jellemzik.
A településképnek az épített örökségen kívül egyformán értékes eleme a Duna és a várral
koronázott hegyek alkotta természeti környezet. A teljes történeti településmag, és a vele
szoros történeti és vizuális egységet alkotó táji környezet megőrzését hosszú távon csak a
területi műemléki védelem biztosíthatja.

Zalaszántó központjában, a Fő utca mentén helyezkedik el a két különálló és külön helyrajzi
számon szereplő épületegység (195. §). 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. 
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Az ún. Zárdakert (196. §) Zsámbék településközpontjában helyezkedik el, a dombtetőn álló
Tanítóképző alatt a főút túlsó oldalán. A parkot a Szent Keresztről nevezett irgalmas nővérek
hozták létre a kastély 1904-ben történt megvásárlása után, tervezője egyelőre nem ismert. A
terület közepén tó van kialakítva, keskenyebb szakaszán kis híd ível át. A kertben az eredeti
beültetésből származó vadgesztenye, juhar, jegenyenyár, fehér nyár, platán és fűzfákat is
találhatunk. 
A kert területe soha nem volt beépítve, mindig zöldterületként jelent meg Zsámbék történeti
térképein. A zöldterületet a településre költöző irgalmas nővérek parkosították, rendezték be
itt működő intézetük kertjének. A parkosításkor betelepített növényállomány nagy része ma is
azonosítható, jó állapotban található, a park a régi ábrázolások alapján teljes egészében
rekonstruálható. A már műemléki védelem alatt álló szomszédos török kori kúttal együtt a
kert a település központjában teljesen egyedi, különleges kertépítészeti értéket képvisel,
hosszú távú megőrzése mindenképpen javasolt. A jövőbeli felújítás és rekonstrukció szakmai
felügyeletének biztosítására az objektum történeti kertként való védetté nyilvánítása indokolt. 

Röviden a műemléki védettség megszüntetésére irányuló javaslatokról:

A Budafoki úti műemlék (197. §) 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 csehi boronafalú pince (198. §) az 1980-as évek közepén semmisült meg ismeretlen
körülmények között. 

Az életveszélyessé vált emődi népi lakóépület (199. §) helyreállítására a Hivatal illetékes
irodája 2004. decemberi határozatával kötelezte a tulajdonosokat, akik a határozat ellen
fellebbezést nyújtottak be. Az épület födémszerkezete 2005 májusában leszakadt, és az épület
összedőlt. A Hivatal ezt követően bírságot szabott ki, amellyel összefüggésben bírósági
eljárás indult. A tulajdonosok 2007 decemberében a bírósági eljárás felfüggesztését és
hatósági szerződés kötését kezdeményezték; utóbbi érdekében vált szükségessé a nagyrészt
már elpusztult és hitelesen nem rekonstruálható épület műemlékjegyzékből való törlése.

Az Eger, Szvorényi J. u. 27. szám alatti épületet (200. §) 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.

Az érsekvadkerti egykori klasszicista intézői lak épületén (201. §) az 1990-es évek elején az
akkori tulajdonos jelentős átalakításokat végzett, elbontotta a teljes tető- és födémszerkezetet,
és vasbeton födémet, valamint új tetőszerkezetet készíttetett engedély nélkül. Az új tulajdonos
a főépületet 2004-ben engedély nélkül átépítette, a telekre pedig az engedélyezettnél jóval
nagyobb alapterületű garázsépületet épített, az épület történeti értékei ezáltal
helyreállíthatatlanul elvesztek. (A Hivatal előtt fentiekkel összefüggésben folyó építéshatósági
eljárás jelenleg még nem zárult le.)

A gödi Nemeskéri-Kiss-kúria (202. §) 1958 óta védett épület ingatlanát az elmúlt évtizedek
során többször is megosztották, az újonnan létrejövő – műemléki értékeket nem hordozó –
telekrészek védettségének törlésére azonban mindezidáig nem került sor. A védetté nyilvánító
határozatban szereplő helyrajzi számok mára teljesen megváltoztak.
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A Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. szám alatt található műemlék lakóház (203. §)
ingatlanának megosztásához a Hivatal 2003 augusztusában hozzájárult. A leválasztott
telekrészen semmiféle építmény, műérték nincs; a 387/3 helyrajzi számon található épület
műemléki értékei ugyanakkor változatlanul fennállnak. 

Hasonló a helyzet az örvényesi (205. §) 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.  

A nyirádi népi lakóházat (204. §) 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 (206. §) 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 (207. §) 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 Sümeg, Deák F. u. 19. szám alatti lakóépületet (208. §) tulajdonosa 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. (Az ingatlan ugyanakkor továbbra is területi védelem alatt
áll, amennyiben a műemlékileg védett római katolikus templom műemléki környezetének
részét képezi.)

[A fenti tizenegy 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 209. § (2) bekezdésében szereplő módosítás az egyes ingatlanok műemlékké, valamint
műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének
megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendeletben szereplő ellentmondás
kiküszöbölésére irányul. A (3) bekezdésében szereplő módosításokat két, kézirathiba folytán
tévesen megjelent helyrajzi szám indokolja, míg a (4) bekezdés esetében szakmai javaslatra
vált szükségessé a 2006 januárjában védetté nyilvánított Budapest VII. kerület, Klauzál u. 7.
szám alatti épület műemléki környezetének kijelölése. A (5) 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. A (6) bekezdésében a Fővárosi Állat- és
Növénykert egységes védelme miatt a 9/1997. (II. 18.) KTM-MKM együttes rendelettel
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védetté nyilvánított két épülete védettségének törlése szükséges. A (7) bekezdés a 21/2004.
(X. 12.) NKÖM rendelet 9. §-ának (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, tekintettel arra,
hogy a Magyar Állam elővásárlási jogát kikötő rendelkezés nem értelmezhető, ha a védelem
nem terjed ki az egész ingatlanra.

3. A fennmaradt vitás kérdések ismertetése

Vitás kérdés nem maradt fenn.

4. Az érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés és annak eredménye

Az előterjesztés tárgya nem indokolja 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

6.1. A műemlékállomány közel 200 új műemlékkel való megemelésével kapcsolatban
jelentkező többletfeladatok ellátása hatékonyan megoldható a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal (KÖH) státuszállományának 15 fővel történt megemelésével. 

A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű
tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
2057/2008 (V.14) Korm. határozat (2. számú melléklet 9.1. pont) módosításával a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal státuszállományának – a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
(KÖSZ) állományi keretének terhére történő – 15 fős emelése megtörtént, amely – egyebek
mellett – az örökségvédelem intézményrendszerének tavaly nyáron megkezdődött
átszervezésének egyik fázisaként volt indokolt. A létszámemelést a Miniszterelnöki Hivatalt
vezető miniszter és a pénzügyminiszter egyaránt támogatta.

A KÖH és a KÖSZ közötti feladatátcsoportosítás az intézmények strukturális átszervezését, a
létszámkereteknek az intézmények feladataihoz való igazítását tette szükségessé. A KÖH a
saját költségvetéséből vállalta a közalkalmazotti és köztisztviselői illetmények eltéréséből
adódó különbözet kigazdálkodását, amelyet a Pénzügyminisztérium tudomásul vett, így a
Kormányhatározat módosítása a költségvetésből többletforrást nem igényelt.

6.2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kövt.) 7. § 14. pontja
szerint az örökségvédelmi többletköltség nem más, mint a kulturális örökség védett elemein
végzett kutatási, restaurálási vagy helyreállítási munkák olyan költségei, amelyeket a hatóság
írt elő vagy rendelt el, valamint amit a tulajdonos kezdeményezésére a hatóság annak elismer,
és amelyek a fenntartással kapcsolatban egyébként nem merültek volna fel.
A fenti definíció alapján az örökségvédelmi többletköltség két esetét különböztethetjük meg:
a hatóság által előírt vagy elrendelt munkák többletköltségét, illetve a hatóság által elismert
többletköltséget.
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V.
9.) NKÖM rendelet 21. § (1) bekezdése szerint a Kövt. 68. §-a alapján örökségvédelmi
többletköltségnek ismerheti el a Hivatal a kulturális örökség védett elemein végzett, annak
értékeinek érvényre jutását segítő olyan munkálatok költségét, amelyek
a) a kötelező karbantartást meghaladják, vagy
b) az elpusztult vagy eltakart korábbi építészeti formák, felületek, képző- és iparművészeti
részletek helyreállítását szolgálják.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy az örökségvédelmi
többletköltség egyrészről a hatóság megfelelő döntése nyomán kerül elismerésre, másfelől
kizárólag a védett örökségi elem rendes fenntartásával, kötelező karbantartásával járó
munkálatokat meghaladó munkák költségét jelenti, a védetté nyilvánítás tényével
semmiféle közvetlen kapcsolatban nem áll, az csupán az ügyfél által kezdeményezett egyedi
építési engedélyezési eljárásban értelmezhető.
A jogintézmény gyakorlati érvényesüléséről összefoglalóan elmondható, hogy
örökségvédelmi többletköltség megállapítására és megfizetésére tipikusan azokban az
esetekben kerül sor, amikor a védett örökségi elem tulajdonosa építési engedélyezési eljárás
hatálya alá tartozó munkálatokat elhatározva a KÖH-höz fordul építési engedély iránti
kérelem iránt, és a védett örökségi elem sajátosságaiból adódóan a KÖH olyan speciális – a
műemlék vagy a védetté nyilvánított kulturális örökség történeti állapotának vagy korábbi
történeti állapota meghatározott elemeinek feltárására, helyreállítására és bemutatására
irányuló – többletmunkát ír elő, amely meghaladja a rendes fenntartásból, karbantartásból
egyébként is eredő költségeket. Ez azt jelenti, hogy mindazon munkálatok költsége, amelyek
ugyanúgy elvégzendők a védett örökségi elem esetében, mint az ahhoz nem tartozó körben,
örökségvédelmi többletköltség megfizetését nem eredményezhetik.
A fentieken túlmenően megjegyzendő, hogy a KÖH az eddig eltelt időszakban igyekezett a
lehető legnagyobb mértékű önmérsékletet tanúsítani a többletmunkák előírása és elrendelése
területén, tekintettel az örökségvédelemre fordítható anyagi források korlátaira, valamint arra
a törekvésre, hogy az előírások mögött meghúzódó állami feladatvállalásoknak összhangban
kell lenniük a rendelkezésre álló forrásokkal.

A Kövt. 70. §-a szerint, „A kulturális örökség állapotának megőrzése érdekében az
állagvédelemhez szükséges átlagos mértéket meg nem haladó jogszerűen előírt korlátozás,
tilalom vagy kötelezés kártalanítási igényt nem keletkeztet.” A Kövt. 81. § b) pontja
alapján azonban lehetőség van arra, hogy az oktatási és kulturális tárca a kulturális örökség
védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket a miniszter által felügyelt és más
érintett költségvetési fejezeten belül, a kulturális örökség védetté nyilvánított elemei
tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) támogatására irányuló figyelemmel
határozza meg.

A Kövt. 87. §-a kimondja, hogy ha a műemlék örökségvédelmi érdekei másképp nem
biztosíthatóak, a KÖH kisajátítási eljárást kezdeményezhet, ezt azonban csak lehetőségként,
s nem mint kötelezettséget említi a törvény. 

6.3. A tárca 2009. évi fejezeti kezelésű előirányzataiból:
– 11.1.4.5. – Örökségvédelmi fejlesztések: 743 millió forint 
– 11.12.3. – Nemzeti Kulturális Intézmények támogatása: 40 millió forint
– 11.13.4. – Nem állami intézmények felújítás, beruházás: 330,9 millió forint 
Összesen: 1 113,9 millió forint

került betervezésre az örökségvédelmi fejlesztésekre, az állami tulajdonú műemlékingatlanok
mellett a nehéz helyzetben lévő, kényszer-helyreállításra kötelezett, valamint egyéb (nem
állami) műemlék tulajdonosok támogatására. Emellett a tárca évente változó tematika szerinti
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saját forrású pályázatai (2009. évben az Új Tudás program) műemlék felújításokra is adnak
lehetőséget.

A műemlékké nyilvánított épületek tulajdonosai számára több olyan hazai, európai uniós és
egyéb nemzetközi forrás is hozzáférhető, amelyekből a műemlékek helyreállítása körében –
közvetlenül vagy közvetetten – pályázati úton támogatást nyerhetnek. Ezek a források (a
teljesség igénye nélkül):
− A Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által évi

rendszerességgel meghirdetett támogatás.
− Az Európai Unió olyan programjai, melyeket hazánk tagállamként, de nem első vagy

második célterületként saját Fejlesztési Tervének keretei között vehet igénybe (pl.
Central Europe Program). 

− Területi Együttműködési Operatív Programok (ETE, IPA CBC, ENPI CBC), amelyek
határon átnyúló projektek támogatására szolgálnak, ezért eltérő mértékben tartalmaznak
örökségvédelmi, műemléki témát. 

− Új Magyarország Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Programok egyes
intézkedéseihez kapcsolódó keretek (pl. műemlék épületeket vagy területeket érintő
településfejlesztés, turizmusfejlesztés, szálláshelyfejlesztés). 

− Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, turisztikai tevékenységek ösztönzése,
vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások. 

− EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus (Norvég Alap), valamint a Norvég Civil
Alap.

Előző pénzeszközök volumene a tagországok adszorpciós képességének függvényében alakul,
de minden bizonnyal Magyarország tekintetében a 2007-2013-as tervezési periódus folyamán
több milliárd forintnyi támogatást fog jelenteni a kulturális örökségi értékek védelmében.
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a felsorolt európai uniós támogatások egyikének sem
célja, hogy kiváltsa a tagállam saját költségvetéséből táplálkozó, saját támogatás- és
fejlesztéspolitikáját alátámasztó források biztosítását.

6.4. A 196, műemléki védelemre javasolt objektum jelenlegi állapota:

– A műemléki többletköltség fogalma nem értelmezhető műemléki jelentőségű
területek, bemutatott romok, egyes műemléki területbővítések tekintetében, összesen
16 objektummal kapcsolatosan. 

– Kifogástalan, jórészt a közelmúltban felújított állapotban van az emlékek közel tíz
százaléka (19 darab). 

– Az emlékek közel fele (91 darab) jó állapotú, minimális, az épületeknél átlagosnak,
állagmegóvásnak tekinthető beavatkozást, javítást igényel. Összességében 120
objektum egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben igényel beavatkozást, illetve
állami ráfordítást, a rendelkezésre álló összeg a közepes és rossz állapotú emlékekre
fordítható/fordítandó. 

– 57 objektum közepes állapotúnak tekinthető, ezek főként épületdíszítő, s csak kis
részben statikai, szerkezeti beavatkozást igényelnek. Az épületenkénti keretösszeg
fedezi ezeknek a beavatkozásoknak a költségeit. 

– 12 emlék leromlott állapotú, itt gyors, ha nem is feltétlenül azonnali beavatkozás
szükséges. Három ingatlanon már folynak a felújítási munkálatok (az időben elrendelt
ideiglenes védelem miatt a KÖH felügyelete mellett), ezeknél nem jelentkezett igény
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műemléki többletköltségre. Három leromlott állapotú zsinagóga esetében az
állagmegóvási munkálatok megtörténtek, ezek felújítását a jövő évtől kezdődően lehet
ütemezni. Három rossz állapotú emlék kis településen áll, a vidékfejlesztési
pályázatok lehetőséget adnak fejlesztésükre. A pesti zsidónegyed leromlott állapotú
lakóházának hasznosítására több terv is született. 

7. Az előterjesztés európai uniós vonatkozásai

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 2008. május 20-ai belső államtitkári értekezlet a szintén műemléki védettségeket
tartalmazó, már ez év februárban közigazgatási egyeztetésre kiküldött tervezettel kapcsolatos
függő jogi helyzetre való tekintettel a tárca előkészítése alatt álló két műemléki védettségről
szóló tervezet egy összedolgozott rendelettervezetben történő előterjesztéséről döntött. 

Jelen előterjesztés csak azokat az örökségi emlékekre vonatkozó védetté nyilvánítási
javaslatokat tartalmazza, amelyekkel kapcsolatban a védetté nyilvánítás előkészítése során
probléma nem vált ismertté. 
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III.

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. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Heves megyei Abasár, Aba tér, 922, 959 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 937, 938, 939, 940, 942, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 949,
950, 951, 952, 953/1, 953/2, 953/3, 956, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967,
968, 969/1, 969/2, 969/3, 970, 971, 972 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 Abasár településközpontjában található középkori régészeti
és épületmaradványok megőrzése.

2. §

(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.

3. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Aszód, Baross tér 2. szám alatti, 882, 884, 887,
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, 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. 
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(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. 

4. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Bábolna, 2, 4, 6/15, 7, 8, 9/6, 15,
16, 102/2, 103, 105/1, 105/4, 109, 118/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 137/2, 023/1,
0319/1, 0319/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0187/2 és 0187/4 helyrajzi számú
ingatlanon álló lakóházak és istálló épületét, továbbá a Komárom-Esztergom megyei
Tárkány, 0546/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a Bábolna,  6/2, 6/3, 6/9, 6/12, 6/13, 6/14, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19,
6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 9/3, 9/5, 14/1, 14/2, 14/3, 17, 18, 105/3, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 132, 133, 135/2, 136, 138, 139, 140, 141/6, 141/7 helyrajzi számú ingatlanokat,
a 9/2, 9/4, 104, 119, 122, 126/9 helyrajzi számú közterületeket, a 19, 106, 128 helyrajzi
számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszait, a 0187/2 és 0187/4 helyrajzi
számú ingatlanok fennmaradó területét, valamint a Tárkány, 02/1, 0535/35, 0535/36,
0535/37, 0546/2, 0547, 0548/1, 0548/2, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0576, 0583
helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá a 0581 helyrajzi számú ingatlannak és a 030
helyrajzi számú közterületnek a 0546/1 helyrajzi számú ingatlannal érintkező szakaszát
jelölöm ki.  

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

(4) A védetté nyilvánítás célja a Bábolnai Ménesbirtok történeti központjának
épületegyüttese, továbbá Csikóudvar, Farkaskút, Csemerház és Ölbőpuszta majorok
építészeti értékeinek megőrzése.

5. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 81. szám alatti,
4662/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4124, 4127, 4128, 4130, 4659/17, 4659/19, 4661/1, 4661/2,
4662/4, 4663/3, 4663/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4659/18, 4662/9, 4723/1,
4723/2, 4723/4 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 Árkay Bertalan tervei alapján 1943 és 1947 között épült
modern stílusú római katolikus templom és 1972-ben készült tornya építészeti és
képzőművészeti értékeinek, valamint berendezésének megőrzése.

6. §

(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.

7. §

(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. 

8. §

(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 helyrajzi számú belterületi és a
2650/1, 2650/2 helyrajzi számú zártkerti 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. 

9. §

(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.

10. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaszék, Szabadság u. 1. szám alatti, 845
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 768, 841, 843/4, 846/1, 874, 950, 955 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 767/2, 844, 875 és 951 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 1908-1909-ben épült szecessziós stílusú római katolikus
plébánia építészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése. 
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11. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaszék, Szabadság u. 15. szám alatti, 852
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 833, 834, 835, 851, 853 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 844 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 részben a 19. század közepén, részben a 20. század elején
épült historizáló népi lakóház építészeti értékeinek és településképi szerepének
megőrzése. 

12. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaszék, külterület, 0852/1 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 0268/1, 0268/2, 0268/8, 0268/9, 0268/15, 0268/16, 0268/17,
0268/18, 0268/19, 0268/20, 0268/21, 0268/42, 0268/43, 0268/44, 0272/2 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 0268/10 és 0268/22 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.

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

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század közepén emelt Szent Orbán kápolna építészeti
értékeinek és tájképi szerepének megőrzése.

13. §

(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. 

14. §

(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.

15. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Bezeréd, külterület, 02194 helyrajzi számú
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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 1776-ban épült Szent Vendel kápolna építészeti és

képzőművészeti értékeinek megőrzése.

16. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Boldva, Szabadság tér, 349,
350, 351, 355, 356, 357 helyrajzi számú ingatlanokat. 

(2) Műemléki környezetnek a 195, 196, 306/9, 306/17, 347/1, 347/2, 348/2, 352, 353, 354,
358, 359, 360, 361/1, 381/6 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 150, 222, 306/10 és
380 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

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

(4) A védetté nyilvánítás célja a 12. század utolsó negyedében épült bencés apátság
bemutatott falmaradványainak, építészeti értékeinek megőrzése. 

17. §

(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 416, 417, 418, 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.

18. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bonyhád, 1248 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek az 1168/1, 1269, 1270/1, 1271, 1272, 1274, 1275, 1276, 1277,

1622, 1625, 1626, 1629, 1630 helyrajzi számú ingatlanokat, az 1168/2 és 1169 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint az 1351 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 Kallina Móra tervei szerint épült tornacsarnok, az
1908-ban Baumgarten Sándor tervei alapján épült szecessziós stílusú evangélikus
gimnázium, valamint az 1935-ben Wihart Ferenc tervei szerint épült diákotthon építészeti
és iparművészeti értékeinek megőrzése.

19. §

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

(2) Műemléki környezetet nem jelölök 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 Budapest kiemelt fontosságú területén, a Duna-parton fekvő,
középkori hagyományokkal rendelkező Rudas fürdő historizáló épületegyüttesének
megőrzése.

20. §

(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. 

21. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Hunyadi János út 3. szám alatti, 14335
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 1887-ben Hauszmann Alajos tervei alapján épült historizáló

épület építészeti értékeinek megőrzése.

22. §

(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.

23. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Hidegkúti út 176. szám alatti, 54300/1
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 19. század első felében épült Forgách-Walla-kúria, valamint

a telkén álló iskolaépület és kútház építészeti értékeinek megőrzése.
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24. §

(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. 

25. §

(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.

26. §

(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. 

(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.

27. §

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

28. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Arany János u. 18. szám alatti, 24754
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 második felében épült historizáló lakóház

építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

29. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest, V. kerület, Hold u. 9-13. szám alatti, 24807 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 Czigler Győző által tervezett, 1893-1896 között épült,

historizáló stílusú Hold utcai vásárcsarnok és lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

30. §

(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.

31. §

(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.
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32. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Sas u. 9. szám alatti, 24537 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 1871-72 között Lechner Ödön által tervezett, korai

historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek, homlokzatainak, lépcsőházainak és
függőfolyosóinak megőrzése. 

33. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 83-85. szám alatti, 29586
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 1882-83 között Kauser József tervei alapján historizáló

stílusban épült MÁV nyugdíjintézeti bérház építészeti értékeinek megőrzése.

34. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 87-89. szám alatti, 29627
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 1883-85 között Bukovics Gyula tervei szerint épült „Hübner

udvar”, neoreneszánsz stílusú épület építészeti értékeinek megőrzése.

35. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 101. szám alatti, 29634
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 Spiegel Frigyes tervei szerint 1907-1908 között épült

historizáló Schanzer-villa építészeti értékeinek megőrzése.

36. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Bajza u. 44. szám alatti, 28411 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 Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint 1898-ban épült

szecessziós palota építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.
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37. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Eötvös u. 26/d. szám alatti, 28859
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 1884-ben Jahn József tervei szerint épült historizáló palota

építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

38. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4-5. szám alatti, 29451
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 Czigler Győző által tervezett, 1896-ban historizáló stílusban

épült Hunyadi téri vásárcsarnok építészeti értékeinek megőrzése.

39. §

(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.

40. §

(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.

41. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Király u. 84. szám alatti, 29472 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 1872-ben épült historizáló lakóház építészeti és

iparművészeti értékeinek megőrzése. 
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42. §

(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. 

43. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Ó u. 48. szám alatti, 29035 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 1863-ban Wechselmann Ignác tervei szerint két periódusban

épült, 1873-ban Pucher József tervei alapján bővített historizáló lakóház építészeti és
iparművészeti értékeinek megőrzése.

44. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Podmaniczky u. 16 szám alatti, 28924
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 1889-90-ben épült historizáló stílusú lakóépület külső és

belső építészeti, képzőművészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

45. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Szondi u. 61. szám alatti, 28389 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 1879-80-ban Glitzke Gottlieb tervei szeint épült historizáló

lakóház építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

46. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 4. szám alatti, 29605
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 1895-ben épült historizáló stílusú egykori Spitz-villa

építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.
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47. §

(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.  
(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.

48. §

(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. 

49. §

(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. 

50. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 43. szám alatti, 34331
helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 34319, 34320, 34321, 34330, 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 a 1914-ben Dümmerling Ödön tervei alapján épült lakóház
építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.
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51. §

(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. 

52. §

(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. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben Phillip János tervei szerint épült historizáló
lakóház építészeti értékeinek megőrzése. 

53. §

(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.

54. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Dob u. 55. szám alatti, 34345/3 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34078, 34092, 34093, 34342, 34345/2 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 II. kategóriába sorolom. 

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

55. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Dózsa György út 74. szám alatti, 33468
helyrajzi számú ingatlant. 
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(2) Műemléki környezetnek a 33461, 33466, 33467, 33469 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 historizáló stílusú Káry-villa építészeti értékeinek megőrzése. 

56. §

(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. 

57. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti, 34338
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34330, 34331, 34332, 34333, 34334, 34335, 34336, 34340,
34347, 34348, 34349, 34350/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34346 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 Löffler Béla tervei szerint 1924-ben épült, 1928-ban
átalakított Cyclop-garázs és irodaház építészeti értékeinek megőrzése.

58. §

(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.

59. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 21. szám alatti, 34413
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34407, 34408, 34409, 34412, 34414 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 34424/1 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 a 19. század második felében épült historizáló lakóház
építészeti értékeinek megőrzése.

60. §

(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, 34526 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 egyedi építészeti értékeinek és városképi szerepének megőrzése.

61. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 55. szám alatti, 33698
helyrajzi számú ingatlant.

(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.

62. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 74. szám alatti, 33819
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 33812, 33813, 33818, 33820 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 33816 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 1872-ben épült historizáló lakóház építészeti, iparművészeti
és városképi értékeinek megőrzése.

63. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 4. szám alatti, 36479
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36420, 36468, 36476, 36478, 36481, 36655, 36657, 36683,
36685, 36686 helyrajzi számú ingatlanokat, a 36480, 36682, 36684 helyrajzi számú
közterületeket, valamint a 36429, 36473, 36474, 36559/11, 36656, 36681 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 Vágó József és Vágó László tervei szerint 1906-1912 között
szecessziós stílusban épült Gutenberg Otthon építészeti, képző- és iparművészeti
értékeinek megőrzése.
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64. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, 36638, 36639, 36642, 36644 helyrajzi
számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 36609, 36610, 36611, 36612, 36613, 36637, 36640, 36641,
36643, 36646, 36665, 36666, 36667, 36668, 36700, 36717, 36718 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 36628, 36656, 36696, 36710, 36711 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 egykori jezsuita templom és rendház építészeti, képző- és
iparművészeti értékeinek megőrzése.

65. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér 2. szám alatti, 36700
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36641, 36642, 36668, 36699, 36701, 36718, 36717 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 36710 helyrajzi számú közterületet, valamint a 36656, 36696,
36709 és 36711 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 1897-ben épült historizáló, neobarokk stílusú Zichy-palota
építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

66. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Mária u. 4. szám alatti, 36659 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36351, 36652, 36654, 36658, 36660, 36661, 36680 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 36656 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 1884-ben Tutkovits István építőmester által épített lakóház
építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

67. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 4. szám alatti, 36548
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36545, 36546, 36547, 36549, 36554, 36558/5 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 36553 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát 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 1898-1905 között Steinhardt Antal tervei szerint historizáló
stílusban épült Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete székháza építészeti értékeinek
megőrzése. 

68. §

(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 épített református templom építészeti értékeinek és berendezésének megőrzése.

69. §

(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.

70. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Boráros tér 3. szám alatti, 36932
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36899, 36933, 37100/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 36931, 37018 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 1905-ben Vágó József és Vágó László tervei alapján
szecessziós stílusban épült lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

71. §

(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.

72. §
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(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Vámház körút 15. szám alatti, 37020
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 37016, 37019, 37021 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
37017 és 37018 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 1863-64-ben Ybl Miklós tervei szerint épült historizáló
Dlauchy-ház építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése. 

73. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Gombocz Zoltán u. 13. szám alatti, 5159
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 5142, 5152/2, 5154/1, 5158, 5160 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint az 5139 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 Árkay Bertalan tervei szerint 1931-ben épült modern stílusú
villaépület építészeti, iparművészeti értékeinek és kertjének megőrzése.

74. §

(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.

75. §

(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.

76. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII kerület, Istenhegyi út 8. szám alatti, 8338
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 8332, 8334, 8337/1, 8337/2, 8339, 10009/2, 10009/8 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 9814 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 a Györgyi Dénes tervei alapján 1923-24-ben épült neobarokk
stílusú villaépület építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

77. §

(1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Költő utca, 9597/1,
9597/2, 9598/2, 9598/4, 9599 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök 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 a Jókai-kert, az 1854-től kialakított egykori Jókai- és Steindl-

villák kertjei növényállományának, kerttörténeti értékeinek, 19. századi építményeinek és
Róna József Anakreón c. szobrának megőrzése.

78. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Krisztina körút 6-8. szám alatti, 6801/1
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 6717, 6718, 6719, 6797, 6808, 6809, 6810, 6811, 6894, 6895,
6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 13973 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 6721/2, 6721/3, 6722, 6723, 6807/2, 6801/2, 6801/3, 6835/11, 6892, 7071/5,
7071/7, 13978 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 a Sándy Gyula által tervezett, 1923-1926 között historizáló
stílusban épült Postapalota építészeti értékeinek megőrzése. 

79. §

(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.

80. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Sasfiók u. 8. szám alatti, 8070/3
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 8067/4, 8067/5, 8070/1, 8070/4, 8070/13, 8070/16, 8070/17,
8070/21 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 8070/20 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 a Major Máté tervei alapján 1934-ben épült modern stílusú
villaépület építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

81. §

(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.

82. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, 29732/9 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 1865-66-ban létesített, 1909-12-ben Kós Károly, Zrumeczky

Dezső, Neuschloss Kornél, Raede Károly, Ilsemann Keresztély, Végh Gyula és Benke
Gyula tervei szerint szecessziós stílusban átalakított Fővárosi Állat- és Növénykert
építészeti, iparművészeti, kertművészeti értékeinek védelme.

83. §

(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.

84. §

(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.



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 88

(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. 

85. §

(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. 

86. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsány, Bem u. 1.
szám alatti, 492 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 489, 490, 491, 494/4, 494/5, 527, 528, 529, 530/2, 531/1, 532,
533, 534 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 493, 495, 498 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. században épült késő barokk stílusú református templom
építészeti és művészettörténeti értékeinek, valamint a 17-18. századból származó
berendezésének megőrzése.

87. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsány, Hunyadi
utca, 86 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 84, 85, 88/1, 88/2, 89 helyrajzi számú ingatlanokat, a 65
helyrajzi számú ingatlan 84 helyrajzi számú ingatlannal és a 64/1 helyrajzi számú
közterülettel határos szakaszát, valamint a 87 és 90 helyrajzi számú közterületeket jelölöm
ki.

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

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1820-ban épült klasszicizáló késő barokk stílusú római
katolikus templom építészeti és művészettörténeti értékeinek, valamint berendezésének
megőrzése.

88. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsány, Hunyadi
utca, 88/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 49/1, 49/2, 50, 51, 86, 88/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 65
helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint a 87 számú
közterületet 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 a 18. század végén épült késő barokk stílusú magtár építészeti
és történeti értékeinek megőrzése.

89. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Dombóvár, Dózsa György u. 12. szám alatti, 201
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 184/2, 196/3, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 200/1, 200/2, 200/3,
200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/9, 200/10, 202, 221 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 213 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 1885-ben épült dombóvári zsinagóga historizáló stílusú
épületének megőrzése.

90. §

(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.  

91. §

(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. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1927-ben épült szénrakodótorony építészeti és ipartörténeti

értékeinek megőrzése. 

92. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Esztergom, Lőrinc u. 17. szám
alatti, 19762/2 helyrajzi számú ingatlant.



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 90

(2) Műemléki környezetnek az 17420, 17421, 17422, 19762/1, 19763 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint az 17423/1, 17423/2 és 17423/3 helyrajzi számú közterületek 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 Wälder Gyula tervei szerint 1928-ban épült historizáló stílusú
megyei tisztviselő bérház építészeti és városképi értékeinek megőrzése.

93. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Esztergom, Szent István tér 5.
szám alatti, 15956 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 1898-ban Feigler Gusztáv tervei szerint épült historizáló

stílusú kanonoki ház építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

94. §

(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.

95. §

(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. 

96. §

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

(2) Műemléki környezetnek az 1/2, 2, 45, 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.
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(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. 

97. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Grábóc, 83, 84, 85, 86, 87/1 helyrajzi számú
ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 94 és 97 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 79 helyrajzi számú közterületet, valamint a 87/2, 89/1, 89/4 és 96 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 1765-ben épült, 1795-ben bővített grábóci római katolikus
templom, a 18. századi barokk plébániaház, a 19. századi kálvária, a stációk és a kőkereszt
építészeti, képzőművészeti és településképi értékeinek megőrzése

98. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Heves megyei Gyöngyös, külterület, 0126 helyrajzi számú
ingatlanon található középkori várromot. 

(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 Benevár 13-15. századi romjai építészeti értékeinek

megőrzése.

99. §

(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. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900-ban épült selyemfonoda, valamint cérnázó és szövöde

épülete építészeti és ipartörténeti értékeinek megőrzése.

100. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Gyárváros, Mártírok útja
13-15. szám alatti, 5755 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 1950 és 1953 között Rimanóczy Gyula tervei szerint épült

Ipari Tanulóiskola építészeti, ipar- és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

101. §
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(1) A Győr-Moson-Sopron megyei Győr város területén
a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben leírt határon belül

az ott felsorolt és a térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül eső ingatlanokat,
b) műemléki környezetet nem jelölök ki.

(2) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Győr Gyárváros 1902-1930 között,
főként Fiala Géza tervei szerint épült munkáslakótelepe településszerkezetének,
városképének, épületeinek megőrzése

102. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Kismegyer, 2221/4
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2219/8, 2219/11, 2219/12, 2219/13, 2219/14, 2219/15, 2221/2,
2221/3, 2223/2, 01388/10 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2222 helyrajzi számú
ingatlan 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. században emelt kismegyeri major magtárépülete
építészeti értékeinek megőrzése.

103. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Kismegyer, 01398
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 01398/2, 01398/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
01390 helyrajzi számú ingatlan 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 1809-es győri csata 1897-ben emelt emlékművének
megőrzése.

104. §

(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.  

105. §

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

(2) Műemléki környezetnek az 1877, 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. 
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1863-ban épült romantikus stílusú zsinagóga építészeti,
képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

106. §

(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. 

107. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u.
1. szám alatti, 5208 helyrajzi számú, a Kossuth tér 5. szám alatti, 5209 helyrajzi számú és
a Hósi Pál u. 2. szám alatti, 5210 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek az 5199/1, 5199/4, 5200, 5202/2, 5202/3, 5202/4, 5203, 5204,
5205, 5206, 5207 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5201 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 Müller Miksa tervei szerint 1906 és 1910 között épült, három
épületből álló egységes együttes építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

108. §

(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.

109. §

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

(2) 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.

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

110. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, külterület, 0372/15
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 0372/72, 0372/73, 0372/77, 0380/11, 0451/17, 0461/19,
0451/34 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0379/1 és 0470 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 1901-1902-ben épült egykori mátyáshalmi tanyasi iskola
építészeti értékeinek megőrzése. 

111. §

(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.

112. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 5-7. szám
alatti, 82/5 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 82/3, 82/6 helyrajzi számú ingatlanokat, a 82/4 helyrajzi számú
közterületet, valamint a 80/5 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 az 1927-28-ban Lamping József tervei szerint épült historizáló
filmszínház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

113. §

(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. 
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114. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Kerkafalva, 96 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 6, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 91, 92, 94 helyrajzi számú ingatlanokat, a

97 helyrajzi számú közterületet, valamint az 54 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 1912-1913 között épült neogótikus református templom és
az 1932-ben épült parókia építészeti értékeinek és berendezésének megőrzése.  

115. §

(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. 

116. §

(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.

117. §

(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 szerint 1872-1880 között épült, Szent
István király tiszteletére szentelt templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek,
valamint kertje és kerti szobrai értékeinek megőrzése.

118. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kisszőlős, 64 helyrajzi számú ingatlant.
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(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.

119. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Koppányszántó, 232 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 181, 182, 183, 184, 225, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236,

243/1, 243/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 231 helyrajzi számú közterületet és a 205
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 1753-ban épült, 1908-ban átépített barokk-klasszicizáló
stílusú római katolikus templom építészeti és képzőművészeti értékeinek, valamint
településképi szerepének megőrzése. 

120. §

(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.

121. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Körösszegapáti, Kossuth Lajos u. 1. szám
alatti, 1 helyrajzi számú ingatlant.

(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.

122. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Kőszeg, Kálvária u. 16. szám alatti, 1398/1
helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 1395, 1397/1, 1398/3, 1398/4, 1399, 1400 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 1345 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát 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 a historizáló Eitner-villa építészeti értékeinek megőrzése.

123. §

(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. 

124. §

(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.

125. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Leányfalu, Petőfi Sándor utca, 1564 és 1565/2
helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek az 1430, 1431, 1432, 1563, 1566, 1567, 1570, 1571, 1572, 1573,
1620, 1621, 1622, 1624, 1625 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 1433, 1562,
1565/1 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 1892-ben épült historizáló stílusú római katolikus Szent
Anna kápolna építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

126. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Merenye, Kossuth Lajos u. 35. szám alatti, 43
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 39, 40, 41, 44, 46, 47, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 70/1, 70/2, 70/3 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 1849-ben épült késő klasszicista, korai historizáló stílusú
református lelkészlak építészeti értékeinek megőrzése.

127. §
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(1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mezőszilas, Fő utca, 44/4, 44/7, 44/8, 44/9,
44/10, 44/11, 44/14 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 43, 44/1, 44/13, 482, 483, 484 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 az 1800 körül épített, 1912-ben szecessziós stílusban átépített
Droppa-kastély, valamint egykori parkja, gazdasági melléképülete, víztornya és magtára
építészeti értékeinek megőrzése.

128. §

(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. 

129. §

(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.

130. §

(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.

131. §



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 99

(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, 1803/2, 1805, 2083, 2084, 2091, 2424
helyrajzi számú ingatlanokat, az 1799, 1800, 1801 helyrajzi számú közterületeket,
valamint az 1798, 1811, 1812/3, 1812/4 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. 

132. §

(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. 

133. §

(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.

134. §

(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.

135. §
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(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Szemere u. 22. szám
alatti, 8493 helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 8491, 8492, 8494, 8495, 8496 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 historizáló lakóház egyedi építészeti és iparművészeti
értékeinek megőrzése.

136. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Szemere u. 24. szám
alatti, 8494 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 8493, 8495 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 historizáló lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek

megőrzése. 

137. §

(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.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1909-ben Korach Miksa tervei szerint épült lakóház
építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

138. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc, Vár u. 7. szám alatti,
32838 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 32502, 32503, 32530, 32531/3, 32532, 32539, 32837/2,
32837/3, 32840/1, 32840/2, 32843, 32844, 33221, 33223, 33224 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 33837/1 helyrajzi számú közterületet, valamint a 32820, 32839, 33222
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 historizáló stílusú templom külső homlokzatainak és belső
terének, képző- és iparművészeti értékeinek, valamint a lelkészlak és az általános iskola
épületének megőrzése.

139. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc-Lillafüred, 38389,
38390, 38391, 38396/1, 38396/3, 38396/4 helyrajzi számú ingatlanokat. 
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(2) Műemléki környezetnek a 38348, 38349 és 38396/2 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 Lux Kálmán által tervezett, 1927-1930 között épült
historizáló stílusú Palotaszálló építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

140. §

(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. 

141. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múcsony, Hunyadi út 2. szám
alatti, 599/4 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 303/2, 303/3, 304, 595, 598, 599/2, 599/3 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 254 és 601 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 1954-1956 között épült szocialista realista stílusú
művelődési ház építészeti és történeti értékeinek megőrzése.

142. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Murga, 429 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 375, 376/1, 377, 378, 379, 427, 428, 430, 431, 432 helyrajzi

számú ingatlanokat, a 376/2 helyrajzi számú közterületet és a 388 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 1780-as évektől emelt, majd 1854-ben átépített evangélikus
templom építészeti értékeinek, településképi szerepének és belső berendezésének
megőrzése. 

143. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Nagyharsány, 0176 helyrajzi számú ingatlant.
(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 1968-1994 között létrehozott Villányi Szoborpark
képzőművészeti értékeinek és egységes kialakításának megőrzése.

144. §

(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.

145. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Nagykőrös, Kölcsey u. 6. szám alatti, 4034
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3940/1, 3940/2, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4035, 4036/1,
4036/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4028 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 1810 körül épült, klasszicizásló stílusú Gubody-kúria
építészeti értékeinek megőrzése. 

146. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Nagymányok, Táncsics u. 9. szám alatti, 390/1
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 336, 337, 338, 348, 387, 388, 390/2 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 335 és 347/1 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 1781-1783 között épült, késő barokk stílusú római katolikus
templom épületének és berendezésének megőrzése.

147. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Olaszfalu, Gárdonyi Géza u. 6. szám alatti,
149 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 136, 137, 145, 148, 166 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 140 és 146 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.

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



MUNKAANYAG

Készítette: Mihályfi László                             Látta: Dr. Schneider Márta      Jóváhagyta: Dr. Hiller István 103

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

148. §

(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. 

(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. 

149. §

(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.

150. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs, Király u. 15. szám alatti, 17534 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 török kori derviskolostor falainak felhasználásával 1790

körül épült, a 19. század utolsó negyedében kissé átalakított lakóház, volt vendégfogadó
építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

151. §

(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. 
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(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. 

152. §

(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. század elején épült népi lakóépület építészeti értékeinek
megőrzése. 

153. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Pomáz, Orgona u. 11/b. szám alatti, 1610/1
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 1586, 1609/1, 1611/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
1547 és 1592 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 1910-ben Marschalkó Béla által tervezett és épített
szecessziós stílusú családi ház építészeti értékeinek megőrzése.

154. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Pölöskefő, Széchenyi u. 7. szám alatti, 193
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 175, 176, 192, 194, 195, 196 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 183 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 népi lakóház és melléképületei egyedi építészeti értékeinek
és településképi szerepének megőrzése.

155. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Pula, 069/6 helyrajzi számú ingatlanon álló
Szent Ilona kápolna romjait. 

(2) Műemléki környezetnek a 069/6 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 a török korban elpusztult Tálod falu 12-13. században épült

Szent Ilona-temploma maradványainak megőrzése.
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156. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Püspökladány, 3284 helyrajzi számú
ingatlannak a 3. számú mellékletben szereplő helyszínrajzon jelölt területét.

(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 MÁV kiemelkedő ipartörténeti értékkel bíró fatelítő üzeme

épületeinek és teljes gépi berendezésének megőrzése.

157. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Rinyaszentkirály, Fő utca, 20 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 21 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 1837-1842 között épült klasszicista stílusú református

templom építészeti értékeinek, berendezésének és településképi szerepének megőrzése.

158. §

(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.

159. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Siklós, 1213/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetnek a 1158, 1159, 1160, 1163, 1164, 1165, 1428, 1429, 1430, 1431/1,

1433/6, 1434/3, 1435, 1436, 1437, 1438 helyrajzi számú ingatlanokat, az 1212/3, 1214/1,
1214/2, 1214/3, 1162 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát, valamint az 1213/2 és az 1433/2 helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki.

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

(4) A védetté nyilvánítás célja a Hidegkúti Andor tervei szerint 1943-1947 között épült
postaépület építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

160. §

(1) A Győr-Moson-Sopron megyei Sopron város területén 
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a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a 4. számú mellékletben leírt határon belül az
ott felsorolt és a térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül eső ingatlanokat,

b) műemléki környezetet nem jelölök ki. 
(2) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Sopron város külső várfalakon belüli

történeti városmagjának, településszerkezetének és építészeti arculatának, valamint egyedi
építészeti értékeinek megőrzése. 

161. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Csengery u. 106. szám
alatti, 5961 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 Trebitsch-selyemgyár munkáslakóháza Füredi Oszkár tervei

szerint 1930-ban épült modern épülete építészeti értékeinek megőrzése. 

162. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 4. szám alatti,
2995 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2991, 2993, 2994, 2996, 2997/1, 2997/2, 2997/3 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 Schiller János tervei szerint 1902-ben épült historizáló
Trinkl-ház építészeti értékeinek megőrzése. 

163. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 25. szám alatti,
3051 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3049, 3050/1, 3053, 3054, 3068 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 Handler Nándor tervei szerint 1880-ban épült historizáló
stílusú Mayer-ház építészeti és településképi értékeinek megőrzése.

164. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 32. szám alatti,
2964 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2951, 2952, 2953, 2954, 2965, 2966, 2967, 2968 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 2852, 2931, 2955, 2963, 3031, 3032 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 1884-1886 között, Hauszmann Alajos tervei szerint,
historizáló stílusban épült Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola építészeti
értékeinek megőrzése.
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165. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 78. szám alatti,
2576/10 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2576/7, 2576/8 és 2576/9 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 Pécsi Tudományegyetem Evangélikus Teológiai Fakultása
Sándy Gyula tervei szerint 1930-ban épült neoreneszánsz stílusú épületének megőrzése.

166. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Kis János u. 4. szám
alatti, 2844 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2819/5, 2819/6, 2820/6, 2821/2, 2828, 2842, 2845, 2846, 2850
helyrajzi számú ingatlanokat, a 2820/1 helyrajzi számú közterületet, valamint a 2843
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 Országos Társadalombiztosító Intézet Árkay Bertalan tervei
alapján 1940-ben épült modern stílusú székháza építészeti értékeinek megőrzése.

167. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Petőfi tér 1. szám alatti,
167 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 klasszicista eredetű, 1909-ben Medgyaszay István által

szecessziós stílusban átalakított Petőfi Színház építészeti értékeinek megőrzése. 

168. §

(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.

169. §
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(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.

170. §

(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.

171. §

(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.

172. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Szeged, 2287/2 helyrajzi számú Tisza folyó medrében a
173,680 fkm-nél és a 2287/1 helyrajzi számú rakparton álló Vízitorony falmaradványát.

(2) Műemléki környezetnek a 2287/1 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.   
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a

műemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Szeged középkori várához tartozó Vízitorony föld felett

található falmaradványainak megőrzése.

173. §

(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. 
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(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. 

174. §

(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. 

175. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szentes, 3975/4 és 3975/11 helyrajzi számú
ingatlanon álló téglaégető kemencét és lakóépületet.

(2) Műemléki környezetnek a 3975/4 és 3975/11 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó
részét, valamint a 3975/6 és 3975/8 helyrajzi számú ingtlanokat 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.

176. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Szombathely, Lovas utca – 11-es huszár út,
2164/9 helyrajzi számú ingatlant.

(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. 

177. §

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

(2) Műemléki környezetnek a 49/2, 52/2, 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.

178. §
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(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, 52/2, 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 épült egykori Lőke-kúria és melléképületei
építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése. 

179. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Taliándörögd, Táncsics Mihály u. 1. szám
alatti, 319 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 95, 96, 98, 302, 303, 320, 324 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 317 és 318/1, 318/2, 318/3 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 1792-ben épült református tanítói lak, valamint a mellette
álló, 1793-ban épült református templom építészeti értékeinek megőrzése.

180. §

(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.

181. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Tardos, Rákóczi utca, 934/1
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 az 1900 körül historizáló stílusban épült Rózsafüzér királynője-

kápolna építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése. 

182. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Népház u. 7. – Tóth
Bucsoki u. 6-1. szám alatti, 2138 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Műemléki környezetnek a 2139/3, 2139/35, 2137, 2140/2, 2153/3, 2154, 2155 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 2141, 2148/1 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 Toroczkai Wigand Ede és Jánszky Béla tervei alapján 1922
és 1924 között szecessziós stílusban épült Kaszinó építészeti és iparművészeti értékeinek
megőrzése.

183. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Tihany, Fürdőtelep 56. szám alatti, 571/1
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 570/5, 571/2, 572, 603, 604, 606 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint az 569/1, 569/3, 569/4 és 573 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 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet neoreneszánsz
stílusú épületegyüttese építészeti és képzőművészeti értékeinek, valamint az épületeket
körülvevő park kerttörténeti értékeinek megőrzése.

184. §

(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. 
(4) A védetté nyilvánítás célja a selyemgubóraktár épületei építészeti értékének megőrzése.

185. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornabarakony, Petőfi Sándor
u. 2-6. szám alatti, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 10, 11, 12, 13/1, 13/7, 13/8, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 22 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 népi lakóház építészeti értékeinek megőrzése. 

186. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Vác, Vám utca, 4429/16 helyrajzi számú
ingatlanon álló irodaépületet, 4429/18 helyrajzi számú ingatlanon álló barit öntőt, a
4429/21 és 4429/25 helyrajzi számú ingatlanon álló víztornyot, valamint a 4429/25
helyrajzi számú ingatlanon álló kazánház, kémény és iroda (faház) épületét.

(2) Műemléki környezetnek a 4429/16, 4429/18, 4429/21, 4429/25 helyrajzi számú
ingatlanok 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 1910-ben létesített egykori KODAK, majd FORTE Gyár
történeti épületegyüttese építészeti, valamint Kulcs Béla 1966-ban készült Hajnal c.
szobra képzőművészeti értékeinek megőrzése. 

187. §

(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. 

188. §

(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.

189. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Várpalota, Erőmű u. 1. szám alatti, 4134/6
helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4140/2, 4140/3, 4140/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 4141 és a 4143 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm
ki.

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

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1955 és 1958 között emelt, szocreál elemekkel díszített
modern stílusú művelődési ház építészeti és képzőművészeti értékeinek, berendezésének
megőrzése.

190. §

(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.
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191. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Vasvár, Ady Endre u. 5. szám alatti, 1261 helyrajzi
számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1259, 1260
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 19. század második felében épült prépostsági magtár
építészeti értékeinek megőrzése.

192. §

(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.
(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.

193. §

(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.

194. §

(1) A Pest megyei Visegrád város területén
a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom az 5. számú mellékletben leírt határon

belül az ott felsorolt és a térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül eső
ingatlanokat,

b) műemléki környezetnek nyilvánítom a 6. számú mellékletben leírt határon belül az ott
felsorolt és az 5. számú mellékletben szereplő térképmellékleten feltüntetett
határvonalon belül eső ingatlanokat.

(2) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Visegrád történelmi
településmagjának, a várnak és erődítésrendszerének, pincesorainak, a településmaggal
kapcsolatban álló régészeti értékeknek, valamint a településkép szempontjából jelentős
területeknek az egységes védelme, illetve ezek történeti, építészeti, művészettörténeti és
régészeti értékeinek megőrzése. 

195. §
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(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.

196. §

(1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Zsámbék, 887, 888, 889
helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 853, 854, 855, 857, 866, 885, 886, 890/3, 890/4, 890/5, 895/1,
897, 898, 899, 901, 903, 904, 905, 906 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 867 és
884 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

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

(6) A védetté nyilvánítás célja az egykori Tanítóképző historizáló parkja, az ún. Zárdakert
tájépítészeti értékeinek megőrzése.

197. §

(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
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.

198. §

(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.

199. §

(1) Megszüntetem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Emőd, Rákóczi u. 16. szám alatti, 1302
helyrajzi számú ingatlannak a 12313/1977. OMF sz. határozattal kimondott 8873
törzsszámú műemléki védettségét.
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(2) A műemléki védelem alatt álló népi lakóépület megsemmisült, műemléki értékeit
helyreállíthatatlanul elvesztette.

200. §

(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.

201. §

(1) Megszüntetem a Nógrád megyei Érsekvadkert, Szentlőrincpuszta, 081 helyrajzi számú
ingatlannak az 50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 5697 törzsszámú műemléki
védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló egykori klasszicista intézői lak műemléki értékeit
helyreállíthatatlanul elvesztette.

202. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Göd, 1827/94 helyrajzi számú ingatlant, egyben
megszüntetem az 1927/11 és 1927/12 helyrajzi számú ingatlanoknak az 50041/1958. ÉM
sz. határozat alapján fennálló 7352 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) Műemléki környezetnek az 1827/28, 1827/47, 1827/80, 1827/81 és 1827/95 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.

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

(4) A 1927/11 és a 1927/12 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása következtében hat
önálló ingatlan jött létre, amelyek közül az 1827/28, 1827/47, 1827/80, 1827/81, 1827/95
helyrajzi számú ingatlan műemléki értéket nem hordoz, ezért műemléki védelme a
továbbiakban nem indokolt. A telekalakítás következtében létrejött 1827/94 helyrajzi
számú ingatlanon helyezkedik el a Nemeskéri-Kiss-kúria. A védetté nyilvánításának célja
az 1820 körül klasszicista stílusban épült épület és kertje építészeti, kertművészeti
értékeinek megőrzése.

203. §

(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.

204. §
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(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.

205. §

(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.

206. §

(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.

207. §

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

(2) A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült.

208. §

(1) Megszüntetem a Veszprém megyei Sümeg, Deák F. u. 19. szám alatti, 406 helyrajzi
számú ingatlannak az 50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 5266 törzsszámú
műemléki védettségét.

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

209. §

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

műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének
megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 9. §-ának (1) és (4) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, Olof Palme sétány 5. szám alatti,
29732/1 helyrajzi számú ingatlanon álló korcsolyacsarnok épületét. A műemléki védelem
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csak az e rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett helyszínrajzon meghatározott
épületre terjed ki. 
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1894-ben id. Francsek Imre tervei alapján emelt
neobarokk stílusú korcsolyacsarnok építészeti, iparművészeti értékeinek megőrzése.”

(3) 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” szövegrész
helyébe a „7440” szövegrész, a 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 15. §-ának (2)
bekezdésében az „5232/2” szövegrész helyébe az „5232” szövegrész lép.

(4) 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.”

(5) 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.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról
szóló 9/1997. (II. 18.) KTM-MKM együttes rendelet hatályát veszti.

(7) E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki
jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 9. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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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
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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
38466–38469
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
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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2. számú melléklet a …/2008. (…) OKM rendelethez 

Győr, Gyárváros műemléki jelentőségű területe

A Győr, gyárvárosi műemléki jelentőségű terület határának kiindulópontja a 6082 helyrajzi
számú ingatlan délnyugati sarka. A határ innen északnyugat felé indul a fenti ingatlan
délnyugati határa mentén, majd a 6145, 6146/1, 6146/2 helyrajzi számú ingatlan délnyugati
határa mentén, metszi a 6175 helyrajzi számú közterületet, majd továbbhalad északnyugat felé
a 6176, 6218, 6219, 6227, 6228 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határa mentén, majd
északkeletnek fordul a 6228, 6229, 6230, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294/2,
6295, 6297, 6298, 6300, 6301, 6302, 6303, 6306 helyrajzi számú ingatlanok északnyugati
határa mentén, majd délkeletnek fordul a 6306 helyrajzi számú ingatlan északkeleti határa
mentén, majd északkeletnek fordul a 6307/1, 6308/1, 6309/1, 6310/1, 6311/1, 6312, 6313
helyrajzi számú ingatlanok északi határa mentén, innen délkeletnek fordul a 6313, 6286,
6259, 6258, 6218, 6217/2, 6217/1, 6216 helyrajzi számú ingatlanok északkeltei határa
mentén, majd nyugatnak fordul a 6216, 6217/1, 6214/3, 6214/4, 6213/2, 6212/2, 6211, 6210/1
helyrajzi számú ingatlanok déli határa mentén, majd metszve a 6205 helyrajzi számú
ingatlant, délkeletnek fordul a 6197, 6198, 6010, 6013, 6020, 6025, 6026/1, 6026/2, 6030,
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6035, 6043, 6042, 6041 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti határa mentén, miközben
sorban metszi a 6173, 6018, 6028, 6036 helyrajzi számú ingatlanokat, innen délnyugatnak
fordul 6041, 6040, 6039 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén, majd a 6144
helyrajzi számú ingatlan északkeleti határa mentén északnyugat felé halad, majd nyugatra
fordul, s 6134/2, 6134/1, 6133, 6132, 6131, 6130, 6108, 6107/2, 6107/1, 6106, 6084, 6083,
6082 ingatlanok déli határa mentén halad, s metszve a 6144, 6119, 6099 helyrajzi számú
ingatlanokat, eléri a műemléki jelentőségű terület kiindulási pontját.

6010-13,
6019,
6020,
6025,
6026/1-2,
6027,
6029/1-2,
6030,
6035,
6037-39,
6041-43,
6082-84,
6106,
6107/1-2,
6108,
6130-33,
6134/1-2,
6176-

6178,
6180,
6181/1-3,
6183-85,
6187-93,
6195-98,
6206,
6209,
6210/1-2,
6211,
6212/2,
6213/2,
6214/1-4,
6216,
6217/1-2,
6146/1-2,
6147-49,
6151-55,

6157-59,
6161,
6162,
6163/1-2,
6164-66,
6168-70,
6172,
6219-
6227,
6231-
6256,
6257/1-2,
6258-
6266,
6268-
6285,
6287-
6293,

6294/1-2,
6295-6297,
6298-6305,
6307/1,
6308/1,
6309/1,
6310/1,
6311/1,
6312,
6313
helyrajzi
számú
ingatla-
nok,
6040,
6144,
6145,
6150,

6156,
6160,
6167,
6174,
6179,
6186,
6194,
6208,
6218,
6228-
6230,
6267,
6286,
6306
helyrajzi
számú
közterü-
letek,

6018,
6028,
6036,
6099,
6119,
6173,
6175,
6205
helyrajzi
számú
köz-
terület
fenti
ingatla-
nokkal
határos
szakasza
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3. számú melléklet a   /2008. (…) OKM rendelethez
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4. számú melléklet a   /2008. (…) OKM rendelethez

Sopron, Belváros bővített műemléki jelentőségű területe
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Az MJT határának kiindulópontja északnyugaton az 1452/14 helyrajzi számú ingatlan keleti
sarkától indul ki, innen délkelet felé végighalad az 1452/15 helyrajzi számú ingatlan
északkeleti határán, majd az 1398 helyrajzi számú ingatlan északkeleti határán halad tovább.
Innen délnyugat irányba fordulva az 1452/15, 1452/11, 1452/7 helyrajzi számú közterületeket
keresztezve eléri az 1389/2 helyrajzi számú ingatlan határát, aminek határát követve
továbbhalad délkeleti, majd délnyugati irányba, így elérve az 1389/1 helyrajzi számú ingatlan
határát, aminek délkeleti határa mentén halad tovább délnyugati irányba. Innen az 1452/6
helyrajzi számú közterület délkeleti határa mentén délnyugat felé haladva eléri az 1359
helyrajzi számú ingatlan északkeleti határát, melynek határvonalát követve délkeleti irányba
halad tovább. Ugyanezt az irányt tartva halad tovább az 1360/1, 1360/2, 1361, 1362, 1363/1,
1363/2, majd fordul azok északkeleti-keleti határát követve dél felé, ahol ismét az 1359
helyrajzi számú ingatlan határát követi, majd annak mentén északnyugati irányban halad
tovább. Az 1267-es helyrajzi számú ingatlan határát elérve annak délkeleti-keleti határa
mentén dél-délnyugati irányban halad tovább, keresztezve az 1123 helyrajzi számú
közterületet keresztezve eléri az 1228 helyrajzi számú ingatlan határát, melyek keleti-délkeleti
határa mentén halad tovább dél-délkelet felé, majd a telek dél-délnyugati határa mentén
nyugat-északnyugati irányba fordulva halad tovább elhaladva az 1227 helyrajzi számú
ingatlan déli-délnyugati határa mentén. Az 1224 helyrajzi számú ingatlan határát elérve annak
határát követve északi irányba fordul, tovább követi észak felé az 1223 helyrajzi számú
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ingatlan keleti határán, majd annak határát követve nyugat-északnyugati irányba fordulva
halad tovább. Innen az 1220 helyrajzi számú közterület délkeleti határa mentén halad végig
délnyugati irányba, ahonnan az 1225 helyrajzi számú közterület délnyugati határát elérve
annak mentén keleti-délkeleti irányban halad tovább az 1689 helyrajzi számú ingatlan keleti
határáig, ahol annak mentén déli irányban halad tovább elhaladva az 1690, 1692, 1693, 1687,
1695, 1696, 1698 helyrajzi számú ingatlanok keleti határa mentén. Az 1710 helyrajzi számú
közterület határát elérve röviden kelet-délkeleti irányban halad annak határán, majd a
közterületet keresztezve az 1712 helyrajzi számú ingatlan keleti-délkeleti határán halad
nyugat-délnyugat felé, ahonnan az 1724 helyrajzi számú ingatlan keleti határát elérve annak
vonalát követve déli irányban halad tovább. Elhalad az 1724, 1728, 1729, 1740, 1741/2,
1741/1, 1742, 1748, 1766 helyrajzi számú ingatlanok, majd az 1862 helyrajzi számú
közterület keleti határa mentén déli irányban. Innen a 2359 helyrajzi számú közterület déli-
délnyugati határán halad tovább keleti-délkeleti irányban, ahonnan a 2358 helyrajzi számú
közterület kelet-délkeleti határát követve dél-délnyugati irányban halad tovább, majd az Ikva-
patakot keresztezve tovább halad a 2357 helyrajzi számú közterület kelet-délkeleti határán
dél-délnyugat felé. A 2448/1 helyrajzi számú ingatlan határát elérve annak határát követve
délkeleti irányba fordul, majd a 2448/1, 2447, 2446, 2445, 2444 helyrajzi számú ingatlanok
északnyugati határán halad tovább délkeletre. A 2444 helyrajzi számú ingatlan délkeleti
határa mentán délnyugati irányba fordul, majd a 2455/5 helyrajzi számú ingatlan északkeleti
határán halad délkelet felé, majd az ingatlan délkeleti határát követve délnyugat felé halad
tovább. A 2455/6 helyrajzi számú ingatlan határát elérve délnyugati irányban végighalad
annak, majd a 2455/3 helyrajzi számú közterület délkeleti határán, majd a 2455/3 helyrajzi
számú közterület dél-délnyugati határán halad tovább nyugat-északnyugat felé. A 2457/2
helyrajzi számú közterület északkeleti határán északnyugat, majd az ingatlan északnyugati
határa mentén délnyugati irányban halad tovább. A 2477 helyrajzi számú ingatlan határát
elérve annak délnyugati határa mentén északnyugati irányba fordul, majd az ingatlan
északnyugati határát követve északkeleti irányba fordulva éri el a 2475 helyrajzi számú
ingatlant. Innen a 2475, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2464
helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határa mentén halad tovább, ahonnan nyugati irányba
fordulva a 2495 helyrajzi számú ingatlan déli határát követve éri el a 2459 helyrajzi számú
közterület délkeleti határát. Ezen a határon délnyugatnak haladva eléri a 2498 helyrajzi számú
közterület határát, ahol annak északkeleti határa mentén délkeleti irányba halad, majd a
közterületet keresztezve a 2496/7, 2496/18 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén
halad délnyugati irányba, majd a 2496/18 helyrajzi számú ingatlan délnyugati hatra mentén
északnyugati irányban halad tovább. A 2459 helyrajzi számú ingatlan határát ismét elérve
délnyugati irányban halad tovább annak határán, majd egyenes vonalban a 2522 helyrajzi
számú közterület keresztezésével a 2576/81 helyrajzi számú közterület határáig halad tovább,
ahonnan a 2522 helyrajzi számú közterület délnyugati határa mentén északnyugati irányban
halad tovább. Innen a 2576/81 helyrajzi számú közterület keresztezésével éri el a 2588
helyrajzi számot, melynek elérése után délnyugati irányba fordulva elhalad a 2588, 2587,
2585 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén. A 2585 helyrajzi számú ingatlant
dél-délnyugati és nyugat-északnyugati határa mentén megkerülve továbbhalad a 2587, 2588
helyrajzi számú közterületek északnyugati határa mentén északkeleti irányba fordulva eléri a
2576/87 helyrajzi számú ingatlan határát elérve északnyugati irányba fordul, majd a 2736
helyrajzi számú ingatlan törtvonalú határát követve északi, majd északnyugati irányban halad
tovább. Innen nyugatra haladva a 2576/39 helyrajzi számú ingatlant keresztezve eléri annak
nyugati határát, s azon halad tovább északi, majd északnyugati irányban. A 2576/27, 2576/26
helyrajzi számú ingatlanok íves vonalú nyugati-északnyugati határát követve eléri a 2576/25
helyrajzi számú ingatlan határát, melynek északnyugati határát követve északkeleti irányba
halad tovább, majd folytatólagosan a 2576/24, 2760 helyrajzi számú ingatlanok határán. A
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2763/1 helyrajzi számot elérve nyugatra fordul, s fenti ingatlan határa mentén eléri a 2576/2
helyrajzi számú ingatlan délkeleti határát, melynek mentén dél-délnyugati, majd délnyugati
határa mentén nyugat-északnyugati irányban halad tovább. A 2576/3 helyrajzi számú ingatlan
délkeleti határát elérve azon haladva délnyugati irányba fordul, 2793/2, 2793/9 helyrajzi
számú ingatlanok északkeleti határa mentén délkeleti irányba halad, majd a 2576/6 helyrajzi
számú közterület határát elérve annak északnyugati határán halad tovább délnyugati irányban.
A 2576/11 helyrajzi számú közterület vonalát elérve délkeleti irányba fordul, s a 2576/11
helyrajzi számú közterület északkeleti határán folytatódik délkeleti irányban. A 2576/11, majd
a 2576/8 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén délnyugati irányban halad
tovább, majd délről-délnyugatról a 2576/8 helyrajzi számú ingatlan határa mentén megkerülve
a 2576/7 helyrajzi számú közterület délnyugati határán halad tovább nyugat-északnyugati
irányban. A 2576/6 helyrajzi számú közterület délnyugati határán elhaladva eléri a 2855
helyrajzi számú ingatlant, ahonnan röviden északkeletre fordul, majd a 2854/4 helyrajzi
számú közterület elérése után a 2854/4, 2854/3, 2854/2, 2854/1, 2867, 2868/2 helyrajzi számú
ingatlanok délnyugati telekhatárain halad így elérve a 2869 helyrajzi számú ingatlant. A 2869
helyrajzi számú ingatlan határát követve délnyugati, majd északnyugati irányban megkerüli
azt, a 2903 helyrajzi számú közterület keresztezésével eléri a 2940 helyrajzi számú ingatlan
határát. Innen a 2940 helyrajzi számú ingatlan határán a telket megkerülve halad tovább
délnyugati, északnyugati, majd északkeleti irányban, ahonnan a 2944 helyrajzi számú
ingatlana határa mentén halad tovább északnyugatra. A határvonal északnyugati irányban a
2945, 2946, 2947/1, 2947/2 helyrajzi számú ingatlanok hátsó telekhatárának vonalát követve,
majd a 2952 helyrajzi számú ingatlant megkerülve, annak határvonala mentén eljut a 2955
helyrajzi számú közterülethez. Ezt keresztezve eléri a 2964 helyrajzi számú ingatlant.
Melynek határát először délnyugati, északnyugati, majd északkeleti irányba fordulva követi,
innen továbbhalad a 2968, 2969, 2972, 2974, 2977, 2978/2 helyrajzi számú ingatlanok
délnyugati határvonalán, keresztezi a 2982 helyrajzi számú közterületet, majd továbbhalad a
2984, 2985, 2988, 2989, 2991, 2994, 2995, 2997/3, 2997/2 helyrajzi számú ingatlanok
délnyugati telekhatárait követve. A 2998 helyrajzi számú közterületet keresztezve eléri annak
nyugat-északnyugati határát, majd annak mentén észak-északkelet irányban halad a 3239
helyrajzi számú ingatlan határvonaláig, melynek határát követve nyugati irányba fordul. Innen
a 3234, 3233, 3229, 3224, 3223, 3222, 3221, 3220, 3219, 3218, 3216, 3215 helyrajzi számú
ingatlanok délkeleti határvonalai mentén tart nyugat-délnyugati irányba, majd a 3215
helyrajzi számú ingatlan határát követve északi irányba fordulva keresztezi a 3030/1 helyrajzi
számú közterületet. A 3180/1 helyrajzi számú ingatlan határvonalát elérve végighalad annak
nyugat-délnyugati határvonalán észak-északnyugati irányban, ahonnan a 3175 helyrajzi
számú ingatlan nyugati határát követve eléri a 3650 helyrajzi számú közterületet, majd azt
merőlegesen keresztezve elhalad annak északi határán a 3647 helyrajzi számú ingatlan
határáig. Innen a 3647, 3646 helyrajzi számú ingatlanok nyugati határán észak felé, majd a
3645 helyrajzi számú ingatlanok északnyugati határán északkelet felé halad tovább. A
(Táncsics Mihály utca) helyrajzi számú közterületet keresztezve eléri a 3846 helyrajzi számú
ingatlant, melynek északnyugati határát követve továbbhalad északkeleti irányba. A 3847
helyrajzi számú ingatlan határán továbbhaladva, délkelet, majd délnyugat felé fordulva
megkerüli azt. Az 557 helyrajzi számú közterületet keresztezve eléri a 3851 helyrajzi számú
ingatlant, melynek határán délkeleti, majd délnyugati irányba fordul. A 3850 helyrajzi számú
ingatlan határán továbbhaladva eléri a 3650 helyrajzi számú közterületet, melynek észak-
északkeleti határán halad tovább kelet-délkelet felé. Az 556 helyrajzi számú közterület keleti
határán északnak fordulva halad tovább, innen az 555 helyrajzi számú ingatlan északi határa
mentén halad keletre, innen a 417, 418/4, 419, 424, 420, 428/1, 429, 430, 431, 432 helyrajzi
számú ingatlanok északnyugati határán halad északkelet felé, merőlegesen keresztezi 418/2
helyrajzi számú ingatlant, majd északkeleti irányban továbbhalad a 436, 438/2, 440, 441/2,
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442, 444, 445, 452, 451, 457, 467, 469, 470, 471, 473, 474, 476 helyrajzi számú ingatlanok
határa mentén. Elérve a 477/1 helyrajzi számú ingatlan határát azt követve északnyugati, majd
északkeleti irányba halad tovább, keresztezi a 486/2 helyrajzi számú közterületet, majd az 583
helyrajzi számú közterület délkeleti határa mentén halad északkeleti irányban, majd az Ikva-
patak keresztezése után a 820 helyrajzi számú közterület délnyugati határa mentán halad
északkelet felé. A 4142/18 helyrajzi számú közterület elérése után azt délnyugatról
megkerülve a 4086 helyrajzi számú ingatlan északnyugati határa mentán halad északkeleti
irányba, majd a 4085 helyrajzi számú ingatlan és a 822 helyrajzi számú közterület északkeleti
határa mentén eléri a 824 helyrajzi számú ingatlant. A 824, 825 helyrajzi számú ingatlant
megkerülve eléri a 832 helyrajzi számú ingatlant, innen délkeleti irányba fordulva elhalad a
832, 835 836, 839, 840, 844/1, 845/1, 847, 848, 851, 852, 857, 863, 841/6, 867 helyrajzi
számú ingatlanok északkeleti határán, majd a 868/3 helyrajzi számú ingatlan határát elérve
annak mentén északkeleti irányba fordul. A 4785/2 helyrajzi számú közterület határát elérve
annak mentén halad keleti irányban, majd a 1452/1 helyrajzi számú közterület határát elérve
északi irányba fordul és elhalad az 1452/1 helyrajzi számú közterület nyugati, az 1452/4,
1410/1 helyrajzi számú közterület északnyugati határán, majd délkeleti irányba fordulva
keresztezi azt, s eléri a kiindulópontot, az 1452/14 helyrajzi számú ingatlan sarokpontját.
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1104,
1105/2,
1108,
1105/1,
1035-32,
1031/2,
1031/1,
1030-27,
2086-
2089,
2092-96,
989/2,
2099,
2097,
2098/1,
1009,

1008,
1006,
1028,
1025,
1024,
1028/1,
1023/2,
1010-14,
1015,
1019,
1020,
1022,
1016-18,
2100,
645/1,
609/1,
607-606,
617-23,
585-604,
615/4,
605/3,
605,
615/2,
750/1,
750/2,
750/3,
751-53, 
755-757,
758/1,
759-63,
758/2,
764, 
766-73,
782,
792/3,
783/1,
783/2,
783/4,
785,
778/1,
778/2,
776, 
777,
780/4,
780/3,
780/2,
784, 
774, 
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775,
786/1,
787, 
797-803,
804/1,
804/2,
792/2,

792/1,
791, 
804-08,
809-14,
816-19,
4086,
4085,
823-25,

828-829,
830- 832,
835-836,
839-840,
844/1,
845/1,
847-848,

851-852,
857, 
863-864,
867,
841/6,
749/2,
713/1,
713/2,

714-33,
734/1,
734/2,
735, 
736-40,
742-47,
749/1,
821, 

991, 
992,
993/1,
993/2,
994-99,
990,
1000-04
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5. számú melléklet a /2008. (…) OKM rendelethez

Visegrádi műemléki jelentőségű terület

A visegrádi műemléki jelentőségű terület határának kiindulópontja a 087/9 helyrajzi számú
ingatlan északi sarka. A határ innen délkelet felé indul a fenti ingatlan északi határa mentén,
majd déli irányban követi a fenti ingatlan határát. A 091/2 helyrajzi számú ingatlanhoz érve
annak keleti, majd déli határán halad tovább, ezután délre fordul a 092 helyrajzi számú
ingatlan keleti határa mentén, tovább halad dél felé a 095/12 és 1084 helyrajzi számú
ingatlanok, valamint a 1083 helyrajzi számú közterület keleti határán, majd innen dél felé
haladva metszi a 0125/20 helyrajzi számú ingatlant, majd tovább haladva dél felé metszi a
0132 helyrajzi számú közterületet, a 0135/2 helyrajzi számú ingatlant, a 0135/1 helyrajzi
számú ingatlan északkeleti csücskéig halad, majd az ingatlan keleti határán tovább halad dél
felé, metszi a 0133 helyrajzi számú közterületet. Elérkezve a 0134 helyrajzi számú ingatlan
északi határához, nyugat felé a telekhatáron haladva megkerüli azt, majd a rajta álló épület
sarkához érve délre fordul, ismét metszi a 0135/1 helyrajzi számú ingatlant, majd a 0136/6
helyrajzi számú ingatlan keleti határán dél felé továbbhalad, metszi a 0136/14 helyrajzi számú
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közterületet, majd továbbhalad dél felé a 0136/15, ezután a 0136/16 helyrajzi számú
ingatlanok keleti határán. Innen dél felé haladva metszi a 0131 helyrajzi számú közterületet és
a 0128/1 helyrajzi számú ingatlan, a 0128/49 helyrajzi számú közterület, a 0130, az 1806,
1807, 729/2, 730/1, 732, 733/1, 733/2 helyrajzi számú ingatlanok, a 736 helyrajzi számú
közterület, a 742 és 0318 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán délnyugat, dél felé halad
tovább. Innen délkelet felé fordul a 0319 helyrajzi számú ingatlan, a 0323 helyrajzi számú
közterület, a 0328 és 0329 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti határán, majd a 0329
helyrajzi számú ingatlan telekhatárát követve délnyugat felé fordul. Elérve a 0331 helyrajzi
számú ingatlant, annak határát követve előbb délkelet, majd délnyugat felé fordul, ezt
követően a 457 helyrajzi számú ingatlan keleti határa mentén halad tovább előbb déli, majd
visszafordulva északnyugati irányban, továbbhalad a 458, 459, 460 helyrajzi számú
ingatlanok délnyugati határvonalán, majd a 425 helyrajzi számú közterület keleti határán dél
felé fordulva az ingatlan határát követve halad dél felé. A 444/2 helyrajzi számú ingatlan
nyugati telekhatárát követi, majd innen egyenes vonalban délnyugat felé haladva metszi a 425
és a 378/4 helyrajzi számú közterületeket, és ez utóbbi ingatlan déli határát követve nyugat
felé fordul. A 378/4 helyrajzi számú közterület határát hosszan követve elérkezik a 333
helyrajzi számú ingatlanhoz, ahol dél, majd délnyugat és északnyugat felé haladva, annak
telekhatárát követi. Innen a 332/2, 331/1, 331/2, 325, 323, 322, 321 helyrajzi számú
ingatlanok, a 320 helyrajzi számú közterület, a 316, 315/2, 314, 312, 311, 310, 307/2, 305,
304, 303, 302 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán dél felé haladva eléri az MJT
legdélebbi pontját. Innen nyugat felé fordul és a 301/1 helyrajzi számú közterület, a 281, 282
helyrajzi számú ingatlanok déli telekhatárán halad tovább nyugat felé, metszi a 243 helyrajzi
számú közterületet, majd a 157/4 helyrajzi számú ingatlan határait követve nyugati és északi
irányban halad tovább, amíg el nem éri a 155/2 helyrajzi számú ingatlant, melynek délnyugati
határán északnyugat felé fordul, és a 155/2, 152, 151, 150/2, 144/2, 142/3, 142/2, 139/2, 138,
134/1, 133, 132, 131 helyrajzi számú ingatlanok, a 130/2 helyrajzi számú közterület, a 130/1,
129 helyrajzi számú ingatlanok nyugati telekhatárait követve halad észak felé, a 128/1
helyrajzi számú ingatlan határához érve nyugat felé fordul, majd az ingatlan határát követve
észak felé fordul, elhalad a 127, 126/7, és 125/3 helyrajzi számú ingatlanok déli és nyugati
határain, majd a 124 helyrajzi számú ingatlan, ezt követően pedig a 120 helyrajzi számú
közterület déli határain halad nyugat felé. A 169/5 helyrajzi számú közterülethez érve észak
felé fordul, majd nyugati irányba fordulva metszi azt és egyenes vonalban a 122/2 helyrajzi
számú ingatlan déli határán halad nyugat felé. A 122/2 helyrajzi számú ingatlan telekhatárát
követve észak felé fordul, megkerüli a 121/1 helyrajzi számú ingatlant, és a Duna folyam
keleti határán, a 169/6 helyrajzi számú közterület, a 121/2 helyrajzi számú ingatlan, a 169/5,
65, ismét a 169/5, majd a 169/2, 56, 65 helyrajzi számú közterületek északnyugati határán
halad észak, északkelet felé. A 087/9 helyrajzi számú ingatlan északi sarka elé érve metszi a
65 helyrajzi számú közterületet, és eléri a kiindulópontot.

1/1
1/3–5
2-9
11-23
25-26
27/1–2
28
29/1–3
30
31
32/1–2

34
35
36/1–2
36/4–6
38
39/1–2
40–42
43/1–2
44/1–2
45/1–2
46

47/1–2
48/1
49/1
49/3–4
50
51
52/1–2
53/1–2
54
56–61
63

64/14-15
65
66
67/1
67/3–4
68
69/1–2
70/1–2
71/1–2
72
73/1–2

74/1–2
75–80
81/1–2
83/2–4
84/1
84/3–4
85–88
89/1–2
90/1–2
91/1–2
92

93
95–100
101/1
102–109
110/2
110/3–7
111/1
112/2–7
113/1–2
113/4
113/6–7
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114
115/1–2
116
117
119
121/1–2
123
124
125/3
126/7
127
128/1
129
130/1
131–133
134/1
138
139/2
142/2–3
144/2
150/2
151
152
155/2
157/4
169/4
281–283
284/2–3
285
286
287/1–2
288/1–2
289–291
292/1–2
293
294/1–2
295
296/1–2
297
298
300
301/2–3
302–305
306/1–2
307/1–2
308–314
315/1–2
316–317
318/1–2
319

321–323
324/2
325–328
330/2
331/1–2
332/1–4
333
334
335/1–2
335/4–5
336/1–2
337–340
341/1–2
342–344
345/1–2
346
348
349/1–2
350
351
352/1–2
353–356
357/1–3
359/1–2
360
361/1–2
362
363/3–7
366–369
370/2
370/4–8
370/10–11
371
373–375
377
457–462
464–467
468/1–2
469–472
474–478
481/1
482–486
488–497
498/1–3
499
500
501/1–2
502/1–2
503
505

506
508
509
510/1–2
511–524
526–546
547/2
548
549/1–2
551
552
553/1–2
554–567
570/2
571–575
576/1–2
577–580
582–584
586–598
599/1-2
600–610
612–613
614/1–2
615–625
626/1–2
627
629–634
635/1–2
636
637
638/1–2
639/1–2
640
641/1–2
642
643
644/1–2
645–656
702
704
705/1–2
706/1–2
707/1–2
708/2–5
720/1–2
721
722/1–4
723/1–2
729/1–2
730/1–2

731
732
733/1–2
734
735/1–2
737–739
740/1–4
741/1–3
742
747/1
748
749
751
754
755
756/1–2
1079
1081
1082/2–4
1083
1084
1085
1086
1089
1090
1804
1805
1806
1807 helyrajzi
számú
belterületi
ingatlanok, 
10,
55, 
82, 
94, 
130/2, 
169/2, 
169/6,
243, 
301/1, 
320, 
347, 
365, 
376, 
378/3-4, 
463, 
473, 
479, 
480, 

487, 
525, 
550, 
585, 
611/1-2,
628, 
701,
703, 
719, 
724, 
736, 
757, 
1080, 
1087, 
1088 helyrajzi
számú
belterületi
közterületek,
120, 
169/5, 
425 helyrajzi
számú
belterületi
közterületek
fenti ingatlanok
által határolt
szakaszai,
087/8–10
091/2
092
094
095/1–21
096
097
098/1–2
099
0100/1–2
0102/1–8
0102/10–12
0103
0104/1-2
0105
0106/1–3
0106/10–11
0106/13–20
0107
0108/2–5
0108/8–14
0125/5
0125/8

0125/12
0125/20
0127
0128/1–15
0128/17–26
0128/28–36
0128/38–48
0128/50–54
0128/56-62
0129
0130
0131/1
0136/6
0136/8
0136/10-12
0136/15-16
0301–0313
0318–0322
0324
0326–0329
0331 helyrajzi
számú
külterületi
ingatlanok,
065, 
0101, 
0102/9, 
0106/21, 
0126, 
0128/27, 
0128/37, 
0128/49, 
0136/13, 
0323, 
0325 helyrajzi
számú
külterületi
közterületek, 
0131/2, 
0132, 
0133, 
0135/1-2, 
0136/14
helyrajzi számú
külterületi
közterületek
fenti ingatlanok
által határolt
szakaszai
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6. számú melléklet a /2008. (…) OKM rendelethez

Visegrádi műemléki jelentőségű terület műemléki környezete

A Visegrád MJT magterületéhez kelet felől tartozó műemléki környezet a kiindulópontja az
MJT és a 0132 helyrajzi számú ingatlan metszéspontja, ahonnan a közterület északi határát
követi, amíg a 0134 helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkának vonalába nem ér, ahol dél
felé fordulva metszi a 0132, 0135/2, 0133 helyrajzi számú közterületeket és a 0134 helyrajzi
számú ingatlan északkeleti sarkához ér. Az ingatlant kelet felé megkerülve, majd a 0135/1
helyrajzi számú közterület, a 0136/1 és 0136/22 helyrajzi számú közterületek délkeleti
határait követve dél felé halad tovább. A 0136/22 helyrajzi számú ingatlan déli csücskén
visszafordul, és a 0136/20, 0136/18 ingatlanok déli határát követbe ér vissza az MJT
magterületéhez.
A Visegrád MJT magterületéhez nyugat felől csatlakozó műemléki környezet kiindulópontja
a 122/1 helyrajzi számú ingatlan északnyugati sarka, ahonnan a határvonal dél, majd délkelet
felé halad a 122/1 helyrajzi számú ingatlan déli csücskéig. E csúcspontnál kelet felé fordulva
metszi a 169/5 helyrajzi számú közterületet, és annak keleti határán észak felé halad a 154/1
helyrajzi számú ingatlanig, melynek déli oldalán kelet felé haladva eléri a 157/4 helyrajzi
számú ingatlan délnyugati sarkát, az MJT határát.

122/1–2
125/1–2
125/4
126/2
126/4–6
128/2–4
128/6–8
134/2
135
136
137/6
140/1–2
141
142/1

143
144/1
146–148
150/1
153
154/1–2
155/1 helyrajzi
számú belterületi
ingatlanok, 
128/9 helyrajzi
számú belterületi
közterület, 
120 és169/5
helyrajzi számú

belterületi
közterületek fenti
ingatlanok által
határolt
szakaszai, 
0134
0136/1
0136/5
0136/18-22
helyrajzi számú
külterületi
ingatlanok,
0135/1-2 és
0136/14 helyrajzi

számú külterületi
ingatlanok fenti
ingatlanok által
határolt
szakaszai,
0131/2, 
0132, 
0133 helyrajzi
számú külterületi
közterületek fenti
ingatlanok által
határolt
szakaszai.
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	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Bálint Zoltán és Jámbor Lajos 
	37. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Eötvös u. 26/d
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1884-ben Jahn József tervei s
	38. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4-
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Czigler Győző által tervezett,
	39. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Jókai u. 10. s
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Senger János tervei alapján 18
	40. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Király u. 78. 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1870-ben korábbi épület átala
	41. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Király u. 84. 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1872-ben épült historizáló la
	42. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Lendvay u. 24.
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban Quittner Zsigmond te
	43. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Ó u. 48. szám 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1863-ban Wechselmann Ignác te
	44. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Podmaniczky u.
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1889-90-ben épült historizáló
	45. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Szondi u. 61. 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1879-80-ban Glitzke Gottlieb 
	46. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fa
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1895-ben épült historizáló st
	47. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Vasvári Pál u.
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Fellner Sándor tervei szerint 
	48. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30.
	Műemléki környezetnek a 34315, 34317, 34334, 34385, 34410 he
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1907-1908-ban Bálint Zoltán é
	49. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 38.
	Műemléki környezetnek a 34308, 34309, 34310, 34319, 34321, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban Moravetz József terv
	50. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 43.
	Műemléki környezetnek a 34319, 34320, 34321, 34330, 34332 he
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 1914-ben Dümmerling Ödön terve
	51. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 61.
	Műemléki környezetnek a 34084, 34085, 34088, 34090, 34098, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja a Pollack Mihály által tervezett
	52. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Csányi u. 5. 
	Műemléki környezetnek a 34098, 34104, 34106 helyrajzi számú 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben Phillip János tervei
	53. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Dob u. 18. sz
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század első felében épült 
	54. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Dob u. 55. sz
	Műemléki környezetnek a 34078, 34092, 34093, 34342, 34345/2 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a historizáló lakóház építészeti
	55. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Dózsa György 
	Műemléki környezetnek a 33461, 33466, 33467, 33469 helyrajzi
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a historizáló stílusú Káry-villa
	56. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Károly krt. 1
	Műemléki környezetnek a 34522, 34523/1, 34523/2, 34525 helyr
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a dr. Hültl Dezső tervei alapján
	57. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Kertész u. 24
	Műemléki környezetnek a 34330, 34331, 34332, 34333, 34334, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Löffler Béla tervei szerint 19
	58. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 1
	Műemléki környezetnek a 34107/1, 34107/2, 34305, 34322, 3432
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a klasszicista lakóház építészet
	59. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 21
	Műemléki környezetnek a 34407, 34408, 34409, 34412, 34414 he
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében épü
	60. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 4.
	Műemléki környezetnek a 34522, 34523/1, 34523/2, 34524, 3452
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a dr. Barát Béla és Novák Ede te
	61. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Wesselényi u.
	Műemléki környezetnek a 33697, 33699, 33700, 33702, 33884, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1880-1890-es években épült hi
	62. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Wesselényi u.
	Műemléki környezetnek a 33812, 33813, 33818, 33820 helyrajzi
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1872-ben épült historizáló la
	63. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Gutenberg té
	Műemléki környezetnek a 36420, 36468, 36476, 36478, 36481, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Vágó József és Vágó László ter
	64. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, 36638, 36639
	Műemléki környezetnek a 36609, 36610, 36611, 36612, 36613, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az egykori jezsuita templom és r
	65. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap t
	Műemléki környezetnek a 36641, 36642, 36668, 36699, 36701, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1897-ben épült historizáló, n
	66. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Mária u. 4. 
	Műemléki környezetnek a 36351, 36652, 36654, 36658, 36660, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1884-ben Tutkovits István épí
	67. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 4.
	Műemléki környezetnek a 36545, 36546, 36547, 36549, 36554, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1898-1905 között Steinhardt A
	68. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Salétrom u 5
	Műemléki környezetnek a 34881, 34883, 34884, 34890/1, 34894,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. századi Kölber-kocsigyár f
	69. §
	Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom Budapest VIII. ke
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja a 19. szá
	70. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Boráros tér 3.
	Műemléki környezetnek a 36899, 36933, 37100/4 helyrajzi szám
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1905-ben Vágó József és Vágó 
	71. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Mester u. 29. 
	Műemléki környezetnek a 37862/1, 37862/2, 37863, 37864, 3786
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja az egykori Brauch hentesüzlet és
	72. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Vámház körút 1
	Műemléki környezetnek a 37016, 37019, 37021 helyrajzi számú 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1863-64-ben Ybl Miklós tervei
	73. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Gombocz Zoltán
	Műemléki környezetnek az 5142, 5152/2, 5154/1, 5158, 5160 he
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az Árkay Bertalan tervei szerint
	74. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Béla király ú
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült klass
	75. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Diana köz 14.
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1922-ben Sasvári Géza tervei 
	76. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII kerület, Istenhegyi út 
	Műemléki környezetnek a 8332, 8334, 8337/1, 8337/2, 8339, 10
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Györgyi Dénes tervei alapján 1
	77. §
	Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. ker
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja a Jókai-kert, az 1854-től kialak
	78. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Krisztina kör
	Műemléki környezetnek a 6717, 6718, 6719, 6797, 6808, 6809, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja a Sándy Gyula által tervezett, 1
	79. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Lóránt u. 7. 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült klass
	80. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Sasfiók u. 8.
	Műemléki környezetnek a 8067/4, 8067/5, 8070/1, 8070/4, 8070
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Major Máté tervei alapján 1934
	81. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Tündérkert u.
	Műemléki környezetnek a 8470/2, 8471/2, 8471/3, 8471/4, 8474
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonat
	A védetté nyilvánítás célja az 1938-ban épült modern villa é
	82. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, 29732/9 helyr
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 1865-66-ban létesített, 1909-1
	83. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, Gyarmat u. 92
	Műemléki környezetnek a 30811, 30813, 30814, 30816, 30817, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Neuschloss Kornél tervei szeri
	84. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépvá
	Műemléki környezetnek a 97, 98, 99, 101, 113, 115, 116, 117,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Csaba László tervei szerint 19
	85. §
	Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Debrecen, Piac u.
	Műemléki környezetnek a 9013, 9014, 9016, 9066, 9069, 9070, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 1824-ben épült klasszicista Ri
	86. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestap
	Műemléki környezetnek a 489, 490, 491, 494/4, 494/5, 527, 52
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 18. században épült késő barok
	87. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestap
	Műemléki környezetnek a 84, 85, 88/1, 88/2, 89 helyrajzi szá
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1820-ban épült klasszicizáló 
	88. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestap
	Műemléki környezetnek a 49/1, 49/2, 50, 51, 86, 88/2 helyraj
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén épült késő ba
	89. §
	Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Dombóvár, Dózsa György 
	Műemléki környezetnek a 184/2, 196/3, 198/1, 198/2, 198/3, 1
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1885-ben épült dombóvári zsin
	90. §
	Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemp
	Műemléki környezetnek a 0345/30, 0345/31, 0350, 0353/7, 1/12
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonat
	A védetté nyilvánítás célja a L’Huillier-Coburg-kastély tört
	91. §
	Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Esztergom, 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1927-ben épült szénrakodótoro
	92. §
	Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Esztergom, 
	Műemléki környezetnek az 17420, 17421, 17422, 19762/1, 19763
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Wälder Gyula tervei szerint 19
	93. §
	Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Esztergom, 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1898-ban Feigler Gusztáv terv
	94. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsődob
	Műemléki környezetnek a 36, 37, 38, 40, 579/1 helyrajzi szám
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1906-ban épített malomnak és 
	95. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Fót, 1554/1 helyrajzi sz
	Műemléki környezetnek a 1554/2 helyrajzi számú ingatlant jel
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja a Károlyi-kastélyhoz tartozó, 18
	96. §
	Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Gadács, Fő utca, 1/1 h
	Műemléki környezetnek az 1/2, 2, 45, 118/2 helyrajzi számú b
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült, majd
	97. §
	Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Grábóc, 83, 84, 85, 86,
	Műemléki környezetnek a 71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 94 és 97
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1765-ben épült, 1795-ben bőví
	98. §
	Műemlékké nyilvánítom a Heves megyei Gyöngyös, külterület, 0
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja Benevár 13-15. századi romjai ép
	99. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Csipk
	Műemléki környezetnek a 7671 helyrajzi számú ingatlan fennma
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1900-ban épült selyemfonoda, 
	100. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Gyárv
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1950 és 1953 között Rimanóczy
	101. §
	A Győr-Moson-Sopron megyei Győr város területén
	műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a 2. számú mellék
	műemléki környezetet nem jelölök ki.
	A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Győr Gyár
	102. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Kisme
	Műemléki környezetnek a 2219/8, 2219/11, 2219/12, 2219/13, 2
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 18. században emelt kismegyeri
	103. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Győr, Kisme
	Műemléki környezetnek a 01398/2, 01398/3 helyrajzi számú ing
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1809-es győri csata 1897-ben 
	104. §
	Műemlékké nyilvánítom a Békés megyei Gyula, 6660/3 helyrajzi
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben ifj. Szabados József
	105. §
	Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Hajdúböszörmény, 
	Műemléki környezetnek az 1877, 1879, 1887, 1889, 1899, 1902,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1863-ban épült romantikus stí
	106. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, 05
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1909-ben épült egykori tanyas
	107. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, Sz
	Műemléki környezetnek az 5199/1, 5199/4, 5200, 5202/2, 5202/
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Müller Miksa tervei szerint 19
	108. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, Sz
	Műemléki környezetnek az 5199/1, 5199/4, 5200, 5202/2, 5202/
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az id. Janáky István tervei alap
	109. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, Vö
	Műemléki környezetnek a 6707, 6708, 6773, 6940/2, 6940/3, 70
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Sándy Gyula tervei szerint 189
	110. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezővásárhely, kü
	Műemléki környezetnek a 0372/72, 0372/73, 0372/77, 0380/11, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1901-1902-ben épült egykori m
	111. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kapolcs, Kossuth Laj
	Műemléki környezetnek a 83, 85/3, 86, 87/2, 105/1, 274, 279,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1825-1828 között épült malom 
	112. §
	Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Kaposvár, Noszlopy Gás
	Műemléki környezetnek a 82/3, 82/6 helyrajzi számú ingatlano
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1927-28-ban Lamping József te
	113. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kemenesszentpéter, 0
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a római kori előfolyosós sírkamr
	114. §
	Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Kerkafalva, 96 helyrajzi
	Műemléki környezetnek a 6, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 91, 92, 94 hel
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1912-1913 között épült neogót
	115. §
	Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Keszthely, Balaton part 
	Műemléki környezetnek a 3817/2, 3817/4, 3817/5, 3817/6, 3817
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Balaton-parti fürdőegyüttes, a
	116. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Kisasszonyfa, Petőfi 
	Műemléki környezetnek a 35, 39, 40, 44, 75, 77, 78, helyrajz
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század első harmadában kla
	117. §
	Műemlékké nyilvánítom a Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyháza,
	Műemléki környezetnek a 327, 328/1, 329, 5001/1, 5004, 5038,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Pártos Gyula tervei szerint 18
	118. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kisszőlős, 64 helyra
	Műemléki környezetnek a 63, 65, 67 helyrajzi számú ingatlano
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1762-ben épült barokk stílusú
	119. §
	Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Koppányszántó, 232 hely
	Műemléki környezetnek a 181, 182, 183, 184, 225, 228, 229, 2
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1753-ban épült, 1908-ban átép
	120. §
	Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Körmend, Nádaljai u. 22. 
	Műemléki környezetnek a 3180 és a 3182 helyrajzi számú ingat
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1745-ben épült barokk stílusú
	121. §
	Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Körösszegapáti, K
	Műemléki környezetnek a 2, 3, 4, 306/1, 306/2, 308/1, 309/12
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1742-1791 között épült barokk
	122. §
	Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Kőszeg, Kálvária u. 16. s
	Műemléki környezetnek a 1395, 1397/1, 1398/3, 1398/4, 1399, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a historizáló Eitner-villa építé
	123. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kővágóörs, 1476/1 he
	Műemléki környezetnek az 1474, 1476/2, 1476/3, 1477/1, 1477/
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1937-ben épült népies lakóépü
	124. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Kővágószőlős, 0222/15
	Műemléki környezetnek a 0222/15 helyrajzi számú ingatlan fen
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1956-ban épült Halimba-devecs
	125. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Leányfalu, Petőfi Sándor
	Műemléki környezetnek az 1430, 1431, 1432, 1563, 1566, 1567,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben épült historizáló st
	126. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Merenye, Kossuth Lajo
	Műemléki környezetnek a 39, 40, 41, 44, 46, 47, 89, 90, 91, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1849-ben épült késő klasszici
	127. §
	Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mezőszilas, Fő utca, 44
	Műemléki környezetnek a 43, 44/1, 44/13, 482, 483, 484 helyr
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1800 körül épített, 1912-ben 
	128. §
	Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mezőszilas, Fő utca, 44
	Műemléki környezetnek a 41, 42/2, 42/3, 42/4, 44/12, 44/14, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült klassz
	129. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 32822, 32823/1, 32839, 32840/1, 3284
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a diósgyőri középkori vár, az ah
	130. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 3580, 3582, 3583, 3584, 4184, 4189 h
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század első felében épült 
	131. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 11/1, 14/1, 15, 16, 1803/2, 1805, 20
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1926-1927-ben Wälder Gyula te
	132. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 2476, 2477, 2491, 2493 helyrajzi szá
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1913-ban Hajós Alfréd és Vill
	133. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 2474, 2475, 2476, 2488, 2489, 2491, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1877-78-ban épült Három Rózsa
	134. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 3648, 3655, 3656, 3657, 3658/2, 3667
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1860-80-as években épült lakó
	135. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 8491, 8492, 8494, 8495, 8496 helyraj
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a historizáló lakóház egyedi épí
	136. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 8493, 8495 helyrajzi számú ingatlano
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a historizáló lakóház építészeti
	137. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 4109/2, 4110/1, 4110/2 helyrajzi szá
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja az 1909-ben Korach Miksa tervei 
	138. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 32502, 32503, 32530, 32531/3, 32532,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a historizáló stílusú templom kü
	139. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc-
	Műemléki környezetnek a 38348, 38349 és 38396/2 helyrajzi sz
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Lux Kálmán által tervezett, 19
	140. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc,
	Műemléki környezetnek a 38491, 38492, 38494, 38495, 38503, 3
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az ún. svájci típusú villa építé
	141. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múcsony,
	Műemléki környezetnek a 303/2, 303/3, 304, 595, 598, 599/2, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1954-1956 között épült szocia
	142. §
	Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Murga, 429 helyrajzi sz
	Műemléki környezetnek a 375, 376/1, 377, 378, 379, 427, 428,
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1780-as évektől emelt, majd 1
	143. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Nagyharsány, 0176 hel
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1968-1994 között létrehozott 
	144. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Nagykőrös, Derkovits u. 
	Műemléki környezetnek a 4629, 4634, 4636 és 4638 helyrajzi s
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század első felében klassz
	145. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Nagykőrös, Kölcsey u. 6.
	Műemléki környezetnek a 3940/1, 3940/2, 4029, 4030, 4031, 40
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1810 körül épült, klasszicizá
	146. §
	Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Nagymányok, Táncsics u.
	Műemléki környezetnek a 336, 337, 338, 348, 387, 388, 390/2 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1781-1783 között épült, késő 
	147. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Olaszfalu, Gárdonyi 
	Műemléki környezetnek a 136, 137, 145, 148, 166 helyrajzi sz
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház építészeti értéke
	148. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ónod, 16
	Műemléki környezetnek a 12, 13, 14, 17, 833, 834, 835, 836, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 14. századi eredetű, a 16-17. 
	149. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs, 18868 helyrajzi
	Műemléki környezetnek a 18865/4, 18865/7, 18866/1, 18776, 18
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Pécsi Vasútigazgatóság szecess
	150. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs, Király u. 15. s
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a török kori derviskolostor fala
	151. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs, 19157/2 helyraj
	Műemléki környezetnek a 18788, 18868, 18911/3 helyrajzi szám
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a pécsi vasútállomás historizáló
	152. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Pomáz, Kossuth Lajos u. 
	Műemléki környezetnek az 1, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 425, 426
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült népi l
	153. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Pomáz, Orgona u. 11/b. s
	Műemléki környezetnek a 1586, 1609/1, 1611/1 helyrajzi számú
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1910-ben Marschalkó Béla álta
	154. §
	Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Pölöskefő, Széchenyi u. 
	Műemléki környezetnek a 175, 176, 192, 194, 195, 196 helyraj
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház és melléképületei
	155. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Pula, 069/6 helyrajz
	Műemléki környezetnek a 069/6 helyrajzi számú ingatlan fennm
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a török korban elpusztult Tálod 
	156. §
	Műemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Püspökladány, 328
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a MÁV kiemelkedő ipartörténeti é
	157. §
	Műemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Rinyaszentkirály, Fő u
	Műemléki környezetnek a 21 helyrajzi számú közterületet jelö
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1837-1842 között épült klassz
	158. §
	Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Sárbogárd, Bercsényi ut
	Műemléki környezetnek az 530, 531, 532, 534, 611/1 és 611/2 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja a sárbogárdi zsinagóga építészet
	159. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Siklós, 1213/1 helyra
	Műemléki környezetnek a 1158, 1159, 1160, 1163, 1164, 1165, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Hidegkúti Andor tervei szerint
	160. §
	A Győr-Moson-Sopron megyei Sopron város területén
	műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a 4. számú mellék
	műemléki környezetet nem jelölök ki.
	A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Sopron vá
	161. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Cse
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Trebitsch-selyemgyár munkáslak
	162. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deá
	Műemléki környezetnek a 2991, 2993, 2994, 2996, 2997/1, 2997
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Schiller János tervei szerint 
	163. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deá
	Műemléki környezetnek a 3049, 3050/1, 3053, 3054, 3068 helyr
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Handler Nándor tervei szerint 
	164. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deá
	Műemléki környezetnek a 2951, 2952, 2953, 2954, 2965, 2966, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1884-1886 között, Hauszmann A
	165. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deá
	Műemléki környezetnek a 2576/7, 2576/8 és 2576/9 helyrajzi s
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Pécsi Tudományegyetem Evangéli
	166. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Kis
	Műemléki környezetnek a 2819/5, 2819/6, 2820/6, 2821/2, 2828
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az Országos Társadalombiztosító 
	167. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Pet
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a klasszicista eredetű, 1909-ben
	168. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Tűz
	Műemléki környezetnek a 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2130, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Tűzoltólaktanya településtörté
	169. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Gutenberg Já
	Műemléki környezetnek a 3212, 3213, 3214, 3216, 3222/1, 3258
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1901-1902-ben Baumhorn Lipót 
	170. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Kálvin tér 1
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Schulek Frigyes által tervezet
	171. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Kálvin tér 2
	Műemléki környezetnek a 2984 helyrajzi számú ingatlant jelöl
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1910-1912 között Magyar Ede t
	172. §
	Műemlékké nyilvánítom a Szeged, 2287/2 helyrajzi számú Tisza
	Műemléki környezetnek a 2287/1 helyrajzi számú ingatlant jel
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Szeged középkori várához tarto
	173. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Tisza Lajos 
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Tóbiás László és Pick Móric te
	174. §
	Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Székesfehérvár, Várkörú
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatko
	A védetté nyilvánítás célja az izraelita hitközségi ház épít
	175. §
	Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szentes, 3975/4 és 3
	Műemléki környezetnek a 3975/4 és 3975/11 helyrajzi számú in
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1882-ben épült Hoffmann-féle 
	176. §
	Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Szombathely, Lovas utca –
	Műemléki környezetnek a 2164/10, 2165, 2211/1 helyrajzi szám
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az egykori szombathelyi lovasság
	177. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Taliándörögd, Kossut
	Műemléki környezetnek a 49/2, 52/2, 65, 466 és 471 helyrajzi
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült egykor
	178. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Taliándörögd, Kossut
	Műemléki környezetnek a 49/1, 49/3, 52/2, 467, 471, 472 és 4
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült egykor
	179. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Taliándörögd, Táncsi
	Műemléki környezetnek a 95, 96, 98, 302, 303, 320, 324 helyr
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1792-ben épült református tan
	180. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Táp, Győri 
	Műemléki környezetnek a 28, 29/1, 29/2, 303, 305 helyrajzi s
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült népi l
	181. §
	Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Tardos, Rák
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül historizáló stílus
	182. §
	Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, 
	Műemléki környezetnek a 2139/3, 2139/35, 2137, 2140/2, 2153/
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a Toroczkai Wigand Ede és Jánszk
	183. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Tihany, Fürdőtelep 5
	Műemléki környezetnek az 570/5, 571/2, 572, 603, 604, 606 he
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az MTA Balatoni Limnológiai Kuta
	184. §
	Műemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Tolna, Alkotmány út, 27
	Műemléki környezetnek a 2788/1 helyrajzi számú ingatlan fenn
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a selyemgubóraktár épületei épít
	185. §
	Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornabar
	Műemléki környezetnek a 10, 11, 12, 13/1, 13/7, 13/8, 15, 16
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház építészeti értéke
	186. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Vác, Vám utca, 4429/16 h
	Műemléki környezetnek a 4429/16, 4429/18, 4429/21, 4429/25 h
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1910-ben létesített egykori K
	187. §
	Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Vajta, 540/2 helyrajzi 
	Műemléki környezetnek az 537, 538, 539, 540/1, 541, 542 hely
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 18. századi eredetű barokk bel
	188. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Városlőd, 219 helyra
	Műemléki környezetnek a 0196/27 helyrajzi számú ingatlant, v
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1859-1860-ban épült klasszici
	189. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Várpalota, Erőmű u. 
	Műemléki környezetnek a 4140/2, 4140/3, 4140/4 helyrajzi szá
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1955 és 1958 között emelt, sz
	190. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Várpalota, 0200/1 és
	Műemléki környezetnek a 0200/8 és 0200/9 helyrajzi számú ing
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonat
	A védetté nyilvánítás célja a római kori rekonstruált haloms
	191. §
	Műemlékké nyilvánítom a Vas megyei Vasvár, Ady Endre u. 5. s
	Műemléki környezetnek a 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében épü
	192. §
	Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Vejti, Táncsics Mihál
	Műemléki környezetnek a 101 helyrajzi számú ingatlan fennmar
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül épült magtár építé
	193. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Veszprém, Fenyves u.
	Műemléki környezetnek a 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1841-1845 között klasszicista
	194. §
	A Pest megyei Visegrád város területén
	műemléki jelentőségű területté nyilvánítom az 5. számú mellé
	műemléki környezetnek nyilvánítom a 6. számú mellékletben le
	A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Visegrád 
	195. §
	Műemlékké nyilvánítom a Zala megyei Zalaszántó, Fő u. 83-85.
	Műemléki környezetnek a 120, 135, 136, 137, 220, 223 és 224 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanokra vonat
	A védetté nyilvánítás célja a 17-19. századi barokk, illetve
	196. §
	Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Zsámb
	Műemléki környezetnek a 853, 854, 855, 857, 866, 885, 886, 8
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az egykori Tanítóképző historizá
	197. §
	Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Budafoki út 20
	Műemléki környezetnek a 3995/2, 3995/3, 3995/4 helyrajzi szá
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén épült barokk 
	198. §
	Megszüntetem a Vas megyei Csehi, 1327 helyrajzi számú zártke
	A műemléki védelem alatt álló boronapince megsemmisült, műem
	199. §
	Megszüntetem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Emőd, Rákóczi u. 
	A műemléki védelem alatt álló népi lakóépület megsemmisült, 
	200. §
	Megszüntetem a Heves megyei Eger, Szvorényi József u. 27. sz
	A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült.
	201. §
	Megszüntetem a Nógrád megyei Érsekvadkert, Szentlőrincpuszta
	A műemléki védelem alatt álló egykori klasszicista intézői l
	202. §
	Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Göd, 1827/94 helyrajzi s
	Műemléki környezetnek az 1827/28, 1827/47, 1827/80, 1827/81 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A 1927/11 és a 1927/12 helyrajzi számú ingatlanok telekalakí
	203. §
	Műemlékké nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megyei Mosonmagyar
	Műemléki környezetnek a 387/4, 388/1, 388/2 helyrajzi számú 
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül épült és a 20. szá
	204. §
	Megszüntetem a Veszprém megyei Nyirád, Dózsa György u. 29. s
	A műemléki védelem alatt álló népi lakóépület műemléki érték
	205. §
	Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Örvényes, 027/5 hely
	Műemléki környezetet nem jelölök ki.
	Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló 
	A védetté nyilvánítás célja az itt található római kori vill
	206. §
	Megszüntetem a Vas megyei Sárvár, 108/2 helyrajzi számú inga
	A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült, műeml
	207. §
	Megszüntetem a Veszprém megyei Sümeg, Deák F. u. 13. szám al
	A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült.
	208. §
	Megszüntetem a Veszprém megyei Sümeg, Deák F. u. 19. szám al
	A műemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült, műeml
	209. §
	Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
	E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes ingatlanok
	„(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, Olof Pal
	(4) A védetté nyilvánítás célja az 1894-ben id. Francsek Imr
	E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok műemlékké, 
	E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes ingatlanok
	„(2) Műemléki környezetnek a 34401, 34402, 34419, 34421, 344
	E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok műemlékké n
	E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes műemlékek 
	E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok műemlékké, 
	1. számú melléklet a …/2008. (…) OKM rendelethez
	Budapest VIII. kerület, Tisztviselőtelep
	A műemléki jelentőségű terület határa a 38458/2 helyrajzi sz
	38458/1
	38458/2
	38462
	38466–38469
	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
	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, 387
	2. számú melléklet a …/2008. (…) OKM rendelethez
	Győr, Gyárváros műemléki jelentőségű területe
	A Győr, gyárvárosi műemléki jelentőségű terület határának ki
	6010-13, 6019, 6020, 6025, 6026/1-2, 6027, 6029/1-2, 6030, 6
	6040, 6144, 6145, 6150, 6156, 6160, 6167, 6174, 6179, 6186, 
	6018, 6028, 6036, 6099, 6119, 6173, 6175, 6205 helyrajzi szá
	3. számú melléklet a   /2008. (…) OKM rendelethez
	4. számú melléklet a   /2008. (…) OKM rendelethez
	Sopron, Belváros bővített műemléki jelentőségű területe
	Az MJT határának kiindulópontja északnyugaton az 1452/14 hel
	2997/2, 2997/3, 2995, 2994, 2991, 2989, 2988, 2985, 2984, 29
	3051-66, 3068-71, 3050/2, 3072/2, 3072/1, 3083-92, 3098/2, 3
	3215-24, 3226-29, 3238, 3232, 3236, 3234, 3237, 3238, 3847, 
	1912-26, 1956/1, 1985, 1956/4, 1952, 1983, 1956/8, 1956/6, 1
	2017-36,2039, 2038/1, 2038/2, 2052, 2055-57, 2043, 2044, 206
	1/2,
	2-3,
	5-28,
	30-36, 38-40, 45-55, 57-59, 61-64, 66-67, 37/2, 37/1, 43/1, 
	72-77, 78/1, 78/2,
	79-80, 81/1,
	82,
	83/1-2, 84,
	85,
	86/1, 86/2, 89/1, 89/2,
	90,
	91/1, 92/1,
	91/3, 92/3,
	93-103, 104/1, 104/3, 107/1, 108,
	109-14, 115/2, 116-18, 119/1, 120,  185-98, 184/2, 170-81, 1
	225-29, 230/1, 230/2, 231, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235/1
	238, 239/1, 239/2, 240, 241/1, 241/2, 242-44, 133,
	134, 135/1, 035/2, 136-44, 123,
	125-28, 129/1, 129/2, 122,
	130-32, 147,
	169,
	148, 168/1, 168/2, 167,
	252,
	253,
	255-68, 275,
	276,
	271, 277/1, 277/2, 278-82, 149/1, 149/2, 150-58, 160-65, 410
	308-20, 323-26, 321,
	322,
	327-35, 292-300, 347-52, 353/6, 356/5, 356/4, 356/3, 356/2, 
	385-88, 360, 361/1, 361/2, 381/1, 362-68, 372-80, 383,
	389/1,
	406,
	390-400, 402-405,
	413-15, 416/1, 416/3, 417, 418/4, 419,
	424,
	420, 428/1, 429-32, 427,
	428,
	436,
	437, 438/2, 441/1, 442,
	444,
	445,
	451-57, 467-71, 473,
	474,
	476,
	477/2, 477/1, 478-80, 481,
	483/3, 483/2, 483/1, 483/5, 483/4, 484,
	224,
	222,
	201-20, 221/3, 221/2, 246-51, 632-37, 638/1, 638/2,
	639-42, 650-60, 649,
	666,
	661,
	628,
	627,
	625,
	624, 615/5, 614,
	613, 663, 664/3, 667, 668/1, 668/2, 669-80, 682-89, 682,
	693,
	690,
	696-708, 710,
	711, 2134, 2125, 1192, 1195-99, 1191, 1200, 1219, 1193, 1184
	932,
	930,
	936, 938/11, 944,
	929,
	928,
	927, 938/13, 941,
	943,
	921-24, 919, 920/1, 920/2, 989/1, 918, 938/8, 912-14, 917, 8
	906,
	909,
	903,
	901, 900/1, 888, 1129, 1127-30, 1123,
	1124, 1126, 1110-12, 1117, 1091, 1093, 1094, 1086, 1070-66, 
	1051, 1049/6, 1049/7, 1052, 1053, 1058-63, 1056-54, 1050, 10
	755-757, 758/1, 759-63, 758/2, 764,
	766-73, 782, 792/3, 783/1, 783/2, 783/4, 785, 778/1, 778/2, 
	777, 780/4, 780/3, 780/2, 784,
	774,
	775, 786/1, 787,
	797-803, 804/1, 804/2, 792/2, 792/1, 791,
	804-08, 809-14, 816-19, 4086, 4085, 823-25, 828-829, 830- 83
	863-864, 867, 841/6, 749/2, 713/1, 713/2, 714-33, 734/1, 734
	736-40, 742-47, 749/1, 821,
	991,
	992, 993/1, 993/2, 994-99,
	990, 1000-04
	5. számú melléklet a /2008. (…) OKM rendelethez
	Visegrádi műemléki jelentőségű terület
	A visegrádi műemléki jelentőségű terület határának kiindulóp
	1/1
	1/3–5
	2-9
	11-23
	25-26
	27/1–2
	28
	29/1–3
	30
	31
	32/1–2
	34
	35
	36/1–2
	36/4–6
	38
	39/1–2
	40–42
	43/1–2
	44/1–2
	45/1–2
	46
	47/1–2
	48/1
	49/1
	49/3–4
	50
	51
	52/1–2
	53/1–2
	54
	56–61
	63
	64/14-15
	65
	66
	67/1
	67/3–4
	68
	69/1–2
	70/1–2
	71/1–2
	72
	73/1–2
	74/1–2
	75–80
	81/1–2
	83/2–4
	84/1
	84/3–4
	85–88
	89/1–2
	90/1–2
	91/1–2
	92
	93
	95–100
	101/1
	102–109
	110/2
	110/3–7
	111/1
	112/2–7
	113/1–2
	113/4
	113/6–7
	114
	115/1–2
	116
	117
	119
	121/1–2
	123
	124
	125/3
	126/7
	127
	128/1
	129
	130/1
	131–133
	134/1
	138
	139/2
	142/2–3
	144/2
	150/2
	151
	152
	155/2
	157/4
	169/4
	281–283
	284/2–3
	285
	286
	287/1–2
	288/1–2
	289–291
	292/1–2
	293
	294/1–2
	295
	296/1–2
	297
	298
	300
	301/2–3
	302–305
	306/1–2
	307/1–2
	308–314
	315/1–2
	316–317
	318/1–2
	319
	321–323
	324/2
	325–328
	330/2
	331/1–2
	332/1–4
	333
	334
	335/1–2
	335/4–5
	336/1–2
	337–340
	341/1–2
	342–344
	345/1–2
	346
	348
	349/1–2
	350
	351
	352/1–2
	353–356
	357/1–3
	359/1–2
	360
	361/1–2
	362
	363/3–7
	366–369
	370/2
	370/4–8
	370/10–11
	371
	373–375
	377
	457–462
	464–467
	468/1–2
	469–472
	474–478
	481/1
	482–486
	488–497
	498/1–3
	499
	500
	501/1–2
	502/1–2
	503
	505
	506
	508
	509
	510/1–2
	511–524
	526–546
	547/2
	548
	549/1–2
	551
	552
	553/1–2
	554–567
	570/2
	571–575
	576/1–2
	577–580
	582–584
	586–598
	599/1-2
	600–610
	612–613
	614/1–2
	615–625
	626/1–2
	627
	629–634
	635/1–2
	636
	637
	638/1–2
	639/1–2
	640
	641/1–2
	642
	643
	644/1–2
	645–656
	702
	704
	705/1–2
	706/1–2
	707/1–2
	708/2–5
	720/1–2
	721
	722/1–4
	723/1–2
	729/1–2
	730/1–2
	731
	732
	733/1–2
	734
	735/1–2
	737–739
	740/1–4
	741/1–3
	742
	747/1
	748
	749
	751
	754
	755
	756/1–2
	1079
	1081
	1082/2–4
	1083
	1084
	1085
	1086
	1089
	1090
	1804
	1805
	1806
	1807 helyrajzi számú belterületi ingatlanok,
	10,
	55,
	82,
	94,
	130/2,
	169/2,
	169/6,
	243,
	301/1,
	320,
	347,
	365,
	376,
	378/3-4,
	463,
	473,
	479,
	480,
	487,
	525,
	550,
	585,
	611/1-2,
	628,
	701,
	703,
	719,
	724,
	736,
	757,
	1080,
	1087,
	1088 helyrajzi számú belterületi közterületek,
	120,
	169/5,
	425 helyrajzi számú belterületi közterületek fenti ingatlano
	091/2
	092
	094
	095/1–21
	096
	097
	098/1–2
	099
	0100/1–2
	0102/1–8
	0102/10–12
	0103
	0104/1-2
	0105
	0106/1–3
	0106/10–11
	0106/13–20
	0107
	0108/2–5
	0108/8–14
	0125/5
	0125/8
	0125/12
	0125/20
	0127
	0128/1–15
	0128/17–26
	0128/28–36
	0128/38–48
	0128/50–54
	0128/56-62
	0129
	0130
	0131/1
	0136/6
	0136/8
	0136/10-12
	0136/15-16
	0301–0313
	0318–0322
	0324
	0326–0329
	0331 helyrajzi számú külterületi ingatlanok,
	065,
	0101,
	0102/9,
	0106/21,
	0126,
	0128/27,
	0128/37,
	0128/49,
	0136/13,
	0323,
	0325 helyrajzi számú külterületi közterületek,
	0131/2,
	0132,
	0133,
	0135/1-2,
	0136/14 helyrajzi számú külterületi közterületek fenti ingat
	6. számú melléklet a /2008. (…) OKM rendelethez
	Visegrádi műemléki jelentőségű terület műemléki környezete
	A Visegrád MJT magterületéhez kelet felől tartozó műemléki k
	A Visegrád MJT magterületéhez nyugat felől csatlakozó műemlé
	122/1–2
	125/1–2
	125/4
	126/2
	126/4–6
	128/2–4
	128/6–8
	134/2
	135
	136
	137/6
	140/1–2
	141
	142/1
	143
	144/1
	146–148
	150/1
	153
	154/1–2
	155/1 helyrajzi számú belterületi ingatlanok,
	128/9 helyrajzi számú belterületi közterület,
	120 és169/5 helyrajzi számú belterületi közterületek fenti i
	0134
	0136/1
	0136/5
	0136/18-22
	helyrajzi számú külterületi ingatlanok,
	0135/1-2 és 0136/14 helyrajzi számú külterületi ingatlanok f
	0132,
	0133 helyrajzi számú külterületi közterületek fenti ingatlan


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 2
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2383.937 3370.394]
>> setpagedevice


