
TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Káptalan utca 22., Kossuth u. 1. 

helyrajzi szám: 3442 

SZT kivonat:  

 
 

GPS koordináta: 47°46'36.9"N 19°07'52.3"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület, társasház 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 
 



 
 

 
 

      
 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem: - helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett: 12192 

- MJT terület: törzsszám: 4312 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 

 

 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Hely

e: 
cím: Vác, Althann Mihály Frigyes utca 2. 
helyrajzi szám: 3018/5 

SZT kivonat:  

 
 

GPS koordináta: 47°46'49.4"N 19°07'32.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület, társasház 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték 
leírása:  
 

Térképi megjelenítés:  

 

Az épület tömbje Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
már jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan a ház ábrázolása itt még 
nem látható.  

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) már ábrázolja a házakat, de a pontos 
beépítési mód és a házak elosztása még nem látható.  



 
 

A Kataszteri Térképen (XIX. század) a már jelenlegi beépítés látható, az épület 
pontos lehatárolása is kirajzolódik. 

 
 

Egykori püspöki kormányzósági épület.  
„Althann-utca a Gróf Csáky Károly-úttól a püspöki kormányzósági épület mellett az 
Ambró-utcába vivő utca. Azelőtt Veremutcának hívták. Az 1888. évi bizottság 
javaslatára a két Althann püspök nevéről.” 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_PEST_VME_Vk_22/?pg=13&layout

=s&query=p%C3%BCsp%C3%B6ki 

 

Régi tervek (PMH Tervtár 59/1413): 

 
 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_PEST_VME_Vk_22/?pg=13&layout=s&query=p%C3%BCsp%C3%B6ki
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_PEST_VME_Vk_22/?pg=13&layout=s&query=p%C3%BCsp%C3%B6ki


 
 

    
 

 
 

7. Védelemre javaslatot 
tett: 

Főépítészi Osztály 

8. Értékleltár:  

 

Kőkeretes bejárat: 
 

 
 

Althan Mihály Frigyes emléktábla: 
 



 
Felirata:  

GRÓF ALTHANN MIHÁLY FRIGYES 

1682-1734 

1718-TÓL HALÁLÁIG VÁCI PÜSPÖK, BÍBOROS 

PÜSPÖKSÉGE IDEJÉN KÉSZÜLT EL 

A VÁROS TÉRKÉPE ÉS TELEKKÖNYVE 

AZ 1731. ÉVI TŰZVÉSZ UTÁN 

SOKAT TETT A VÁROS ÚJJÁÉPÍTÉSÉÉRT, 
MEGKEZDTE A MAI PÜSPÖKI PALOTA ÉPÍTÁSÁT, 

PAPNEVELDÁT LÁTESÍTETT, 
FELÉPÍTETTE A „VÖRÖSHÁZAT”. 

V.V.V.E. 1994. 

Cégér: 

 
 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

  
 



 
 

 
 

       

    
 



 
 

10. TKR szerinti 

követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- régészeti lelőhellyel érintett: 12202 

- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása: 2021: A lábazat feletti falszakasz felvizesedett, vakolata lemállott. Az emeleti 
homlokzati falak festése is megkopott. A nyílászárók állapota szemrevételezés 
alapján kielégítőnek tűnik, karbantartó mázolásuk esedékes. A tagozatokon, 
ablakkeretezéseken sérülés nem látható. 

13. Felújítási javaslat: 2021: A fal vizesedését meg kell szüntetni, szükség esetén épületdiagnosztikai 
vizsgálatot kell végezni. A teljes homlokzati felület, az ablakok felújításra 
szorulnak. 

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Attila utca 2. 
helyrajzi szám: 4001 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°46'37.4"N 19°07'58.8"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 

Az épület tömbje Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 

már jól kivehető. A térkép részletezettségből és pontatlanságából adódóan 
nem lehet meghatározni az épület pontos helyzetét.  

 
 



A Második Katonai Felmérés (1819-1869) már pontosabb képet mutat, itt az 

egész területre ábrázolja a házakat. A pontos beépítési mód még nem látszik. 

 
 

A Kataszteri Térképen (XIX. század) már a mai keretes beépítés látható. 

 
 

Régi tervek  (PMH Tervtár 58/1412): 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 



8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 

 
 

 
 

    
 



    
 

   
 

    

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- helyi védett utcakép: Báthori utca 11.1. 

- régészeti lelőhellyel érintett: 12068, 12119 

- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása: A házon süllyedésből származó sérülések, illetve azok helyreállításának nyomai 
láthatók (falvarrás). A homlokzati vakolat sérült: a lábazat felett felvizesedésből 
adódó vakolatleválások láthatók, a korábban üzemelt gázkonvektorok 



szellőzőnyílásai befalazásra kerültek végig a homlokzatokon, a falvarrások 

nyomai nem kerültek helyreállításra, illetve leázás miatt sérült a zárópárkány. A 

homlokzaton falfirkák, illetve szabadon vezetett kábelek találhatóak. A héjazat, 

illetve az ereszek az elmúlt években felújításra, cserére kerültek. A bejárat 

kőkerete, a nyíláskeretezések, párkányok állapota megfelelő. 
13. Felújítási javaslat: Teljes homlokzat felújítása javasolt a szabadon futó, használatban lévő kábelek 

homlokzatba történő bevésését követően. 
14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Báthori Mikós utca 24.-Görgey Artúr utca 24. 
helyrajzi szám: 3411 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'40.6"N 19°08'01.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 

nem rajzolódik ki. A területen épület ekkor még nem állt. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép azt mutatja, hogy az épület 

ebben az időszakban nem létezett, helyén zöld terület volt.  



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) szerint még ekkor sem volt a területen az 
épület. 

 
 

Régi tervek (PMH Tervtár 105/4522): 
1926 

 
 

    



 

 
 

 
 

 
 

 

Bővítés terve 1929 (PMH 105/4522): 
 

 



 

   
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

fémszerkezetű kapu 

 
9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

   
 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- helyi védett utcakép: Báthori utca: 11.1 

-tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Eszterházy utca 3. 
helyrajzi szám: 2940 

SZT kivonat:  

 
 

GPS koordináta: 47°46'40.8"N 19°07'33.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület, vendéglátóhely 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép még nem ábrázolja a házakat, 

csak a tömbök pontosabb elhelyezkedését mutatja meg.  



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési módot mutatja meg. A 

házak pontos helyzetét is bemutatja.  

 
 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

Fényes Adolf emléktábla: 

 
 

Felirata:  

1904-BEN VÁCOTT ÉLT ÉS ALKOTOTT 

FÉNYES ADOLT 

FESTŐMŰVÉSZ 

1867-1945 

TÖBB JELENTŐS KÉPET FESTETT VÁROSUNKRÓL 

ÉS KÖRNYÉKÉRŐL 

A KORABELI VÁCI TABÁNT 

HŰEN ÁBRÁZOLÓ FESTMÉNYE 

A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN LÁTHATÓ. 



DIGITEL 2002 RT. – V.V.V.E. 1998. 

 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
  

 
 

 
 

    
 



 
10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett: 12184 

- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 

 

 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Eszterházy utca 10. 
helyrajzi szám: 3111 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'40.2"N 19°07'34.0"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  
 

Térképi megjelenítés:  

 

Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. A Térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép még nem ábrázolja a házakat, 
csak a tömbök pontosabb elhelyezkedését mutatja meg. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési módot mutatja meg. A 
házak pontos helyzetét is bemutatja. 

 
 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  

 

Vác erődítési rendszerét megjelenítő tábla: 

 
9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 



 
 

 
 

 
 

        
 

 

10. TKR szerinti 

követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- régészeti lelőhellyel érintett: 12184, 12191 

- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Farkasfalvy utca 9. 
helyrajzi szám: 4014 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'36.6"N 19°08'03.0"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) 

térképen már jól kivehető. Az épület pontos helyzetét itt még nem lehet 
megállapítani.  

 

 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de 

itt még nem látható a jelenlegi beépítés. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosan ábrázolja az épület helyzetét, jól 

kivehető a mai beépítési mód.  

 
 

 

 
 



 
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 

 
 

 
 



    
 

     
    

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Fürdő utca 3. 
helyrajzi szám: 3143 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'35.2"N 19°07'39.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 

 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

     
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
- MJT terület: törzsszám: 4312 

- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Iskola utca 6. 
helyrajzi szám: 3750 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°46'24.1"N 19°07'57.3"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan a ház ábrázolása még nem 
látható.  

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén már megjelenik a házak 

ábrázolása, de a pontos, jelenlegi beépítési mód még nem látszódik. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) térképén már mai keretes beépítés látható. 

Az épület pontos lehatárolása már látható.  

 
 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



       
 

    
 

 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
- Műemléki környezet: törzsszám: 9345 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték megnevezése: Római katolikus plébánia 
2.Helye: cím: Vác, Káptalan utca 2. 

helyrajzi szám: 3191 

SZT kivonat:  

 
GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  plébánia épület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Régi tervek (PMH Tervtár 104/4280) 

   
 

     
 



 
 

 
 

 
 

 
Az ingatlanon lévő egyéb építmények: Kereskedelmi-szolgáltató épület 

(tervező: Kapitány József, 19….) 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

  
 

 
 



 
 

     
    

10. TKR követelmények: Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem: - helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett: 12192 

- MJT terület: törzsszám: 4312 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Köztársaság utca 21. 
helyrajzi szám: 3078 

SZT kivonat:  

 
GPS koordináta: 47°46'47.4"N 19°07'33.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) homlokzatképzése 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület, üzlet 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

  
10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Köztársaság út 26. 
helyrajzi szám: 2954 

SZT kivonat:  

 
GPS koordináta: 47°46'46.5"N 19°07'33.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület, társasház 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

Falikar 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

   
 



 
 

 
 

    
 

Kapu - 2020: 

 



 

 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
- MJT területen áll 

- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása: Kapu felújítás alatt 

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

Kapufelújítás – 2020 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Köztársaság út 30. 
helyrajzi szám: 2957/1 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'47.4"N 19°07'32.6"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

Címeres kő kapukeret: 
 

 
 

Falikar 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 



 
 

 
 

     
 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- régészeti lelőhellyel érintett 
- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Liszt Ferenc sétány 15. 
helyrajzi szám: 2900 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°46'48.2"N 19°07'24.7"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de itt 
még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

- Dr. Lőrincze Lajos emléktábla: 

 Felirata: 
E házban töltötte váci napjait 

Dr. Lőrincze Lajos 

1915-1993 

a XX. század kiváló nyelvtudósa, az emberközpontú nyelvművelő 

akinek felesége, Vehovszky Emerich Erzsébet 1934-től itt élt, 
s a házaspár rendszeresen visszalátogatott Vácra. 

 

Állíttatta: 
Vác Város Önkormányzata és a Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete 

2015. 

 

- kerítés: 



 
 

 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 

 
 



         
 

 
 

     
 

 
 



10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- régészeti lelőhellyel érintett:  
- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

- látványvédelem 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Március 15. tér 2. 

helyrajzi szám: 3082/1 

SZT kivonat:  

 
 

GPS koordináta: 47°46'46.1"N 19°07'35.2"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

Kő kapukeret, mészkő utcatábla, falikar: 

     
9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

    
 

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem: - helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
- MJT terület: törzsszám: 4312 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Március 15. tér 16-18. 
helyrajzi szám: 3192 

SZT kivonat:  

 
 

GPS koordináta: 47°46'42.2"N 19°07'42.8"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de itt 
még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  Kő erkélykonzolok, kő lábazat, kő kerékvetők, falikarok: 

 
 

 
 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 



 
 

 
 

     
 

 
 



 
 

        
 

       
 

 
 



 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
- MJT terület: törzsszám: 4312 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Könyvesház 

2.Helye: cím: Vác, Piac utca 1. 
helyrajzi szám: 3210/3 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'41.7"N 19°07'47.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

kereskedelmi épület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 

 
 

       
 

 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás:  



 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye
: 

cím: Vác, Piarista utca 2. 
helyrajzi szám: 3167/2 

SZT kivonat:  

  
 

GPS koordináta: 47°46'35.4"N 19°07'43.8"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület, társasház 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték 
leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az ingatlan már az 1718-ban készült ALTHANN-féle térképen is megtalálható 

171. számmal jelölve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Az épület tömbje Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 

is jól kivehető a Piarista templom szomszédságában. A térkép 
részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása itt sem látható még. 



 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) már ábrázolja a házakat, de itt még 

nem látható a jelenlegi keretes beépítés. A mai Piarista utcára merőleges 
tengelyű házak helyezkednek el az utcában. 

 
 

A Kataszteri térképen (XIX. század) már a mai keretes beépítés látható, a „Fő 
utca” (ma Köztársaság út) felőli épületrésszel egy ingatlant alkot az épület. 

 
 

Az 1863-ben készült térképen 732. számmal jelölik az épületet, a hozzá tartozó 

lélekösszeírás 1847-ből Prettenhoffer Ignácot jelöli tulajdonosként. 



 
 
Épület története: 
Az épület a belvárosban, a Köztársaság útra merőleges Piarista utcában 
található. Az épület főhomlokzata a Piarista templom oldalfalára néz. Az 
ingatlan telke a valamikori saroktelek megosztásával alakult ki.  

A zárt sorú beépítésű utcán áll az U alakú épület. A Köztársaság úti épülettel 
együtt keretezi a belső udvart. Az utcai szárny és hátsó szárny nyeregtetős, a 
köztük lévő rész félnyereg tetővel kapcsolódik a szomszédos telkeken álló 
házhoz. Az utcai homlokzat oszlopdíszekkel tagolt, középső része szimmetrikus. 
Ezt a homlokzatszakaszt egy-egy páros féloszlop veszi közre, ezen belüli 

homlokzatot még egy-egy féloszlop tagolja. A szélső mezőkben két-két ablak 

található, míg középen csak egy nyílás van. A középső szimmetrikus 

homlokzatrész jobb oldalán található a bejárati nagykapu.  Valamikori váci 

típusú kőkeretes kapu állhatott itt, mely később átalakításra került. Mára csak 
egy oszlopa látható, a másik oszlopát vakolatdísz idézi vissza. A kapu egyenes 

záródású, a fa kapu hármasosztatú. A kapu melletti rész az épület 

architektúrájából következtethetően későbbi keletkezésű vagy átalakított 
épületrész. A szimmetrikus résztől balra lévő homlokzati szakasz egy nyílással 
tagolt.  

Az épület vakolt lábazatú. A párososzlopok közötti részen a falfelület tagozatos 

könyöklővel osztott, a kaputól jobbra csak az ablakok szélességében látható 
könyöklő. A szimmetrikus homlokzatrésztől balra könyöklőpárkány nem volt. 
Az eresz alatt zárópárkány húzódik. Az ablakok nyíláskerete tagozott, egyenes 

záródású. Az ablakok közötti homlokzati felületeken kváderosztás látható. 

Az ablakok középen felnyíló, felülvilágítós fa ablakok, faragott középelemekkel. 

A kaputól jobbra eső részen korábban hármasosztatú ablakok kerültek 
beépítésre szintén hármasosztatú felülvilágítóval (Városgazdálkodási Vállalat 

felújítási terve szerint). A közelmúltban ezeket fehér színű műanyag ablakokra 
cserélték külső redőnytokkal. 
A nyeregtető téglány alakú hornyolt cseréppel fedett. A csapadékvizet 
függőereszek gyűjtik össze, melyet négy ereszlefolyó vezet le. Az 

ereszlefolyókból a járdára folyik a víz. 

 
 

A Váci Polgármesteri Hivatal tervtárában található tervdokumentáció szerint az 

1930-as években az épületben több lakás lehetett. A terv a kapualj bal oldalán 

lévő lakás átalakítását tartalmazza, melynek keretén belül fürdőszobát 
alakítanak ki az érintett lakásban. A tulajdonos „nagyságos özv. Millmann 



Gézáné Úrnő”, a tervet Gábriell János kőműves és ácsmester (Vác, Honvéd 
utca 8.) készítette 1931. áprilisában. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fentieket összefoglalva az ingatlan telke már 1718-ban létezett. A hátsó szárny 

alatti pince középkori eredetű. A pince leírását Miklós Zsuzsa: Vác középkori 
pincéi (1996.) című könyvében találhatjuk (67. számú pince). A könyvben 
utalnak Torma István véleményére is, aki „az 1570-es összeírás alapján arra 

következtet, hogy ez a telek ebben az időszakban Nagy Péteré volt: „Sövényből 
épült öt szoba, pincével, udvarral, konyhakerttel és fél kúttal”. A jelenlegi 

épület később épült a régi ház helyére, a pince fölé. A korábbi 
tervdokumentációk alaprajzain egy épületként látható a keretes beépítésű 
tömeg. A homlokzati kialakításán azonban a mai Köztársaság út felőli épület és 
a Piarista utcai épület külön házként jelenik meg (tűzfalkialakítás, homlokzati 



architektúra). A telek megosztására 1996-ban került sor, a Köztársaság úti 

épületrész és Piarista utcai U-alakú épületrész külön helyrajzi számra került. 

 

7. Védelemre javaslatot 
tett: 

Főépítészi Osztály 

8. Értékleltár:  
 

Kő kapukeret egyik oszlopa: 

 
 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

  
 

 
 



   
 

 
    

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- régészeti lelőhelyen: 12066: Német város 

- MJT terület: törzsszám: 4312 

12. Jelenlegi állapot 
leírása: 

Az épület részben felújított. Többi része felújításra vár.  

A falakon leázásokból adódó sérülések (párkányzat), illetve felvizesedésből 
származó vakolatleválás tapasztalható. 

 



   
 

 
 

13. Felújítási javaslat: Teljes homlokzatfelújítás. Műanyag ablak cseréje fa szerkezetű nyílászáróra. 
14. Felújítási támogatás: 
 

pályázat benyújtva 2021. 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Szarvas köz 6. 
helyrajzi szám: 3066 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'49.6"N 19°07'35.3"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan itt a ház ábrázolása nem 
látható még. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házakat, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már a mai beépítési mód látható, az épületek 
pontosan kirajzolódnak. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

  
 



 
 

 
 

     
    

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett 
- MJT területen áll 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  



14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Széchényi utca 27. 
helyrajzi szám: 3300 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'50.8"N 19°07'52.8"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

még nem látható, a terület ekkor még beépítetlen volt. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen épületek még mindig 

nincsenek a vizsgált területen.  



 
 

A Kataszteri Térképen (XIX. század) már látszik, hogy a terület ekkor már 

kezdett beépülni, de a vizsgált épület még nem épült meg, a telkek ekkor már k 

voltak jelölve. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

     
 

 

       
10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 



11. Egyéb védelem: 

 
- régészeti lelőhely 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Szechenyi utca 29. 
helyrajzi szám: 3301 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'51.2"N 19°07'53.3"E 

 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

még nem látható, a terület ekkor még beépítetlen volt. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen épületek még mindig 

nincsenek a vizsgált területen.  



 
 

A Kataszteri Térképen (XIX. század) már látszik, hogy a terület ekkor már 

kezdett beépülni, de a vizsgált épület még nem épült meg, a telkek ekkor már k 

voltak jelölve. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

műkő ablakkeretezés, épületdíszek: 

 
 

műkő dombormű és eredeti fa szerkezetű ajtó: 



 
 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 

        



 

     
 

 
 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 



- 

 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Szechenyi utca 31. 
helyrajzi szám: 3302/1 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'51.8"N 19°07'54.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

még nem látható, a terület ekkor még beépítetlen volt. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen épületek még mindig 

nincsenek a vizsgált területen.  



 
 

A Kataszteri Térképen (XIX. század) már látszik, hogy a terület ekkor már 

kezdett beépülni, de a vizsgált épület még nem épült meg, a telkek ekkor már k 

voltak jelölve. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Szentháromság tér 3. 
helyrajzi szám: 3147 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'34.4"N 19°07'40.7"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

fürdő, vendéglátó hely 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 

már látható. A térkép részletezettségéből adódóan a házak itt még nem 
láthatóak. 

 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1869) már ábrázolja a házakat, de itt még 

nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 

A Kataszteri Térkép (XIX. század) már ábrázolja a jelenlegi állapotokat, az 

épületek pontos helyzetét, a jelenlegi beépítési módot. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

    
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhelyen: 12066: Német város 

- MJT terület: törzsszám: 4312 

- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Hely
e: 

cím: Vác, Alsó utca 15. 
helyrajzi 
szám: 

819 

SZT 
kivonat: 

 
 

GPS 
koordiná
ta: 

47°47'14.4"N 19°08'22.6"E 
 

3. A védelmet 
megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem 
típusa: 

TKR. 8. § (1a) a) a teljes épület 

5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem 
indoklása, a 
védelembe vett 
érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen nem 
látszik, mivel ekkor a terület teljesen üresen állt, ebben az időszakban itt még nem 
építkeztek. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen még mindig nem jelentek meg a 
házak, a terület még nem tartozott a város részéhez. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) ábrázolása szerint a terület ekkor még mindig üresen 
állt, házakat nem építettek ide. 

 
7. Védelemre 
javaslatot tett: 

Főépítészi Osztály 

8. Értékleltár:  
 

eredeti fa nyílászárók és faredőnyök: 

 
 
eredeti haidekker típusú kerítéselemek: 



9. Mellékletek 
(fotók, felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 

 
 

 
 

 



 
 

       
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 

11. Egyéb 
védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi 
állapot leírása: 

 

13. Felújítási 
javaslat: 

 

14. Felújítási 
támogatás: 
 

 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Botond utca 19. 
helyrajzi szám: 629 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°47'02.8"N 19°08'16.7"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) d) az épületarányok 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték 
leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
nem kivehető. Ebben az időszakban a területen egy üresen álló hegyhát volt. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén jól látszik, hogy a terület 
még mindig üresen állt. 



 
 
A Kataszteri Térképen (XIX. század) még mindig az látszik, hogy a területet nem 
építették be. 

 
 
 
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 

11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  



13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Botond utca 24. 
helyrajzi szám: 636 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°47'03.4"N 19°08'16.3"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) homlokzati kialakítás 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték 
leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
nem kivehető. Ebben az időszakban a területen egy üresen álló hegyhát volt. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén jól látszik, hogy a terület 
még mindig üresen állt. 



 
 
A Kataszteri Térképen (XIX. század) még mindig az látszik, hogy a területet nem 
építették be. 

 
 
A lakóház az 1931. évben kiadott építési engedély alapján épült. Tulajdonosa, 
építtetője Schiffer Károlyné volt. Az épület tervezője és kivitelezője Schwarz 
János kőművesmester. 
A telekmérethez igazodóan kis méretű lakóház épült zártsorú kialakítással. Az 
engedélyezett tervek szerint az épület részben alápincézett, egy lakószobát egy 
konyhát, egy kamrát, illetve a zárt kapualjhoz kapcsolódóan egy verandát 
tartalmazott volna. A jelenlegi állapot azonban azt mutatja, hogy a tervektől 
eltérően a kapualj és ezzel együtt a Botond utcai bejáró nem készült el. Az 
épület homlokzatát két-két pár ablak tagolja, egyenletes kiosztással, a terv 
szerinti bejáró elfalazásának nincs nyoma, valószínűleg már így épülhetett. Az 
épület a hátsó kert felől közelíthető meg. A tervezett téglalap alakú épület, 
hátsó oldalszárnnyal egészült ki. 
A terv szerinti gazdag homlokzati díszítés mára leegyszerűsödött, melyek 
visszaállítása az eredeti terveknek megfelelően kívánatos lenne. A tervezetthez 
hasonló homlokzati díszítés található még a városban a Köztársaság út 55. alatt 
is.  

 
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 



9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Eredeti tervek 1931.: 

 
 

 
 
Állapotfotók 2021.: 
 

 
 



 
 

 
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 

11. Egyéb védelem: 

 
 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Diófa utca 2-4. 
helyrajzi szám: 85 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°47'28.8"N 19°08'13.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) a teljes épület 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték 
leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
nem látszik, mivel ekkor a terület teljesen üresen állt, ebben az időszakban itt 
még nem építkeztek. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen még mindig nem jelentek 
meg a házak, a terület még nem tartozott a város részéhez. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) ábrázolása szerint a terület ekkor még mindig 
üresen állt, házakat nem építettek ide. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
  
    
    

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 

11. Egyéb védelem: 

 
- 



12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Fekete utca 6. 
helyrajzi szám: 614 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'58.6"N 19°08'16.0"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték 
leírása:  

 

Térképi megjelenítés:   

 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
nem kivehető. Ebben az időszakban a területen egy üresen álló hegyhát volt. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén jól látszik, hogy a terület még 
mindig üresen állt. 



 
 
A Kataszteri Térképen (XIX. század) még mindig az látszik, hogy a területet nem 
építették be. 

 
 
Építés éve: 1928 
Építtető: Együd Gyula és neje 
Tervező: Gönczöl József??? 
 

7. Védelemre javaslatot 
tett: 

Főépítészi Osztály 

8. Értékleltár:  
 

eredeti kovácsoltvas kapu: 



 
9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

1928-as terv (PMH Tervtár….): 
 

 
 
Állapotfotók 2021: 
 

 
 



 
 

 
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 

11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot 
leírása: 

 

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Fekete utca 8. 
helyrajzi szám: 613 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'59.1"N 19°08'16.4"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 

 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
nem kivehető. Ebben az időszakban a területen egy üresen álló hegyhát volt. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén jól látszik, hogy a terület 
még mindig üresen állt. 



 
 
A Kataszteri Térképen (XIX. század) még mindig az látszik, hogy a területet nem 
építették be. 

 
 
Építés éve: 1929 
Építtető: Rákóczi István és neje 
Tervező: Farkas Ferenc okl. kőművesmester, Vác, Jókai. u. 6. 
 
 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

eredeti kovácsoltvas kerítés: 

 
9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

1929-es engedélyezési terv (PMH Tervtár:……): 



 
 
 
Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 



    
10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 

11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Fekete utca 10. 
helyrajzi szám: 611 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'59.7"N 19°08'17.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 

 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
nem kivehető. Ebben az időszakban a területen egy üresen álló hegyhát volt. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén jól látszik, hogy a terület 
még mindig üresen állt. 



 
 
A Kataszteri Térképen (XIX. század) még mindig az látszik, hogy a területet nem 
építették be. 

 
 
Lakóház: 
Építés éve: 1954/56 eng. hosszabbítás 
Építtető: Cseri Mihály és neje 
Kerítés:  
Építés éve: 1942 
Építtető: Cseri Mihály és neje 
Tervező: Still László okl. Kőműves és ácsmester 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 



 
 

 
 

    
    

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 



11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Nógrádi utca 12. 
helyrajzi szám: 586 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'09.7"N 19°08'35.1"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  

 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) 
térképen nem kivehető. Ebben az időszakban a területen egy üresen álló 
hegyhát volt. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén jól látszik, hogy a terület 
még mindig üresen állt. 



 
 
A Kataszteri Térképen (XIX. század) még mindig az látszik, hogy a területet 
nem építették be. 

 
 
Épült: 1929. 
Építtető: Nedbál Ignác 
Tervező: Matus Ferenc építőmester, Nagymaros, Magyar u. 6. 
Kivitelező: Wittner Ferenc kőműves 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

 

 



 

 
 
Állapotfotók 2021.: 
 

 
 

 
10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 



11. Egyéb védelem: 

 
12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Deákvári vízmű 

2.Helye: cím: Vác, Nógrádi utca 33. 
helyrajzi szám: 348/2 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés:  

 
Az épület tömje a Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
nem kivehető. Ebben az időszakban a területen egy üresen álló hegyhát volt. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén jól látszik, hogy a terület 
még mindig üresen állt. 



 
 
A Kataszteri Térképen (XIX. század) még mindig az látszik, hogy a területet nem 
építették be. 

 
 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 
 

 
 



 
 

 
 

 
    

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Klasszikus kertváros 

11. Egyéb védelem: 

 
12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás:  



 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Vérellátó 

2.Helye: cím: Vác, Jávorszky Ödön sétány 

helyrajzi szám: 365/4 

SZT kivonat:  

GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 

5. A védett érték rendeltetése:  egészségügyi intézmény 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értéklelltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
  

 

 

 

10. TKR szerinti követelmények: Gazdasági jellegű területek 

11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: volt öntöde 

2.Helye: cím: Vác, Naszály út 18. 

helyrajzi szám: 1001/6 

SZT kivonat:  

GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 

5. A védett érték rendeltetése:  kereskedelmi létesítmény 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értéklelltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
  

 

 

 

10. TKR szerinti követelmények: Gazdasági jellegű területek 

11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Árpád utca 31. 
helyrajzi szám: 2610 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'12.0"N 19°07'15.7"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 6. 
helyrajzi szám: 2463 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'03.1"N 19°07'16.7"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 
 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

       
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 10. 
helyrajzi szám: 2465 

SZT kivonat: 

 

GPS koordináta: 47°47'04.3"N 19°07'15.5"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

     
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 14. 
helyrajzi szám: 2467 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'05.2"N 19°07'14.5"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni.  

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

kő kapukeret 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

     
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  



14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 22. 
helyrajzi szám: 2471 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'06.9"N 19°07'12.6"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

kő kapukeret 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 24. 
helyrajzi szám: 2472 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'07.2"N 19°07'12.4"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

kő kapukeret 
eredeti fa kapu 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 



12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Kakas, református közösségi ház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 48. 
helyrajzi szám: 2404 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'13.6"N 19°07'04.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze: csak főépület 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

közösségi épület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

    
 

    
 

10. TKR szerinti Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 



követelmények: 

11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

református lelkészlak 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 54. 
helyrajzi szám: 2124 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'15.5"N 19°07'02.5"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze: csak főépület 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni.  

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

Takács Ádám emléktábla: 

 
Felirata:  

TAKÁCS ÁDÁM 
1733-1797 

A TÜRELMI RENDELET UTÁN 
ÚJRASZERVEZETT 

VÁCI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
ELSŐ PAPJA, TEMPLOMÁNAK ÉPÍTTETŐJE, 

PRÉDIKÁCIÓS KÖTETTEK ÍRÓJA, 
KARACS TERÉZNEK, 

A MAGYAR NŐNEVELÉS 



EGYIK KEZDEMÉNYEZŐJÉNEK NAGYAPJA. 
V.V.V.E. 1993. 

 
Pap Béla emléktábla: 

Felirata: 
ITT ÉLT 

PAP BÉLA 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI 
MAGYAR REFORMÁTUS ÉLET 
KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGE, 

A „MAGYAR ÚT” SZERKESZTŐJE, 
A KISVÁCI 

REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
MÁRTÍRSORSÚ LELKIPÁSZTORA. 

V.V.V.E. 1992. 
 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

     
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 
- korábban műemlék 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 66. 
helyrajzi szám: 2105 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'18.1"N 19°06'60.0"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

     
 

    
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Dózsa György út 86. 
helyrajzi szám: 2083/1 

SZT kivonat:  

GPS koordináta: 47°47'22.6"N 19°06'54.6"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 

 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 

 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 



elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 



11. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Erzsébet utca 14. 

helyrajzi szám: 2758 

SZT kivonat: 

 

GPS koordináta: 47°46'55.3"N 19°07'41.0"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) homlokzati kialakítás, b) kapuzat 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 

 



 

 
 

 
 

    
 

10. TKR szerinti követelmények: Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: - 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Erzsébet utca 16. 

helyrajzi szám: 2757 

SZT kivonat: 

 

GPS koordináta: 47°46'55.5"N 19°07'40.3"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) homlokzati kialakítás 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 

 



 

    
 

    
 

10. TKR szerinti követelmények: Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: - 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Erzsébet utca 68. 
helyrajzi szám: 2804 

SZT kivonat: 

 

GPS koordináta: 47°47'04.2"N 19°07'28.5"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az épület egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

       
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: - 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Köztársaság út 59. 
helyrajzi szám: 2855 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'59.0"N 19°07'22.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az 
épületnek nem lehet meghatározni, ekkor még épületeket a területen nem 
ábrázoltak. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házak, de itt 
még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



    
 

    
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
-  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Köztársaság út 63. 
helyrajzi szám: 2852 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'59.8"N 19°07'21.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az 
épületnek nem lehet meghatározni, ekkor még épületeket a területen nem 
ábrázoltak. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házak, de itt 
még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

          
 

       
 

 
 



 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
-  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Köztársaság út 67. 
helyrajzi szám: 2849 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'00.7"N 19°07'20.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. A térkép részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az 
épületnek nem lehet meghatározni, ekkor még épületeket a területen nem 
ábrázoltak. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térkép már ábrázolja a házak, de itt 
még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

Dr. Kristóf Béla emléktábla: 
Felirata: 
 

ITT LAKOTT 
DR. KRISTÓF BÉLA 

1908-1995 
VÁC VÁROS POLGÁRMESTERE 

1945-1949 KÖZÖTT ÉS 
1956. OKTÓBER 26-TÓL NOVEMBER 14-IG 

LEGFŐBB ÉRDEME, HOGY A 
FORRADALOM ALATT MEGŐRÍZTE 

VÁROSUNK NYUGALMÁT 
1956. DECEMBERÉTŐL AUSZTRÁLIÁBAN ÉLT 

1990-TŐL VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA 
V.V.V.E. 2009. 

 
 
 

A ház előtt áll Kolodko Mihály: Mária Terézia 
miniszobra 



 
 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 

    
 



    
 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Vetés utca 11. 
helyrajzi szám: 2421 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'10.4"N 19°07'04.8"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

    
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Vetés utca 12. 
helyrajzi szám: 2430 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'10.8"N 19°07'03.3"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



    
 

    
 

 
10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 



11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Vetés utca 13. 
helyrajzi szám: 2422 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'10.9"N 19°07'03.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény egy része: kapuzat 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 
Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
jól kivehető. Az adott területen már ábrázoltak házakat, de a térkép 
részletezettségéből adódóan a pontos helyzetét az épületnek nem lehet 
meghatározni. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) térképen is jól kivehetők a házak, de 
itt még nem látható a jelenlegi beépítési mód. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) pontosabban ábrázolja az épületek 
elhelyezkedését, jól látható a beépítési mód. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



     
 

 
 

 
 

10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 



11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték 
megnevezése: 

Lakóház 

2.Helye: cím: Vác, Vöröskereszt sor 17. 
helyrajzi szám: 2610 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°47'18.0"N 19°07'20.2"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épület tömbje a Magyarország Első Katonai Felmérés (1782-1785) térképen 
még nem látható. Az ábrázolás szerint ebben az időszakban épületek még nem 
voltak ezen a területen. 

 
 
A Második Katonai Felmérés (1819-1869) már ábrázol épületeket, a jelenlegi 
Vöröskereszt sor már kezdett beépülni, de a vizsgát ingatlan ebben az 
időszakban még nem megtalálható a térképen. 



 
 
A Kataszteri Térkép (XIX. század) ábrázolása alapján jól látható a terület 
beépítettsége, de a vizsgált ingatlan még nem épült meg ebben az időszakban. 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

   
 

 
 

 
 



 
10. TKR szerinti 
követelmények: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem: 

 
- 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Attila utca 7. 

helyrajzi szám: 3452/1 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'33.5"N 19°07'59.6"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) az épület homlokzatképzése 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 



    
 

      
 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: - helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- régészeti lelőhellyel érintett: 12192 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Beniczky Péter utca 8. 

helyrajzi szám: 4101 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'39.6"N 19°08'17.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 

 



 

 
 

    
 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Galamb köz 6. 

helyrajzi szám: 3475 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'23.2"N 19°07'46.7"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Galcsek György utca 12. 

helyrajzi szám: 3344/2 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'49.6"N 19°08'01.8"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 

    

 

      

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Honvéd utca 4. 

helyrajzi szám: 3406 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'40.0"N 19°08'11.0"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 
 



 
 

 
 

    
 

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása: 

 
13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Volt Jeszenszky villa 
2.Helye: cím: Vác, Ilona utca 1. 

helyrajzi szám: 3565 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'14.1"N 19°07'53.9"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 
 

 
 



 

 
 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Jókai utca 4. 

helyrajzi szám: 3304 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'49.3"N 19°07'54.6"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 

    

 

      

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Kép utca 7. 

helyrajzi szám: 3862 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'21.4"N 19°08'07.8"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 

    

 

      

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Mária utca 14. 

helyrajzi szám: 3633 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'13.0"N 19°08'04.5"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) homlokzati kialakítás 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Posta park 1 – Görgey Artúr utca 8. 

helyrajzi szám: 3285 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'43.9"N 19°07'54.4"E 

 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 

 



 
 

        
 

 

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Posta park 11- 13.( Dr. Csányi krt. 41.) 

helyrajzi szám: 3280, 3279 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'46.4"N 19°07'56.6"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

beton kerítés: 

 
 

 
9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 



 

 
    

 
 

 
 

 
 



      

     
 

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Tímár utca 5. 

helyrajzi szám: 3478 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'22.7"N 19°07'48.5"E 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) homlokzatkialakítás 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

    
 



     
 

 

10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Tímár utca 8-10. 

helyrajzi szám: 3505 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'22.1"N 19°07'47.7"E 

 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az épület egésze, b) kerítés 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

kovácsoltvas kerítéselem: 

 
9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

     
 

 

10. TKR szerinti követelmények: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Vác, Várlépcső 5. 

helyrajzi szám: 3507 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'19.9"N 19°07'48.4"E 

 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) kapuzat 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 
 

 



 
 

 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Az ingatlanon lévő egyéb 
építmények:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 

 
 

 
10. TKR szerinti TMT: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

11. Egyéb védelem: -  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Berkes András utca 

2.Helye: cím: Vác, Berkes András utca 

helyrajzi szám: 1169 

SZT kivonat:  

GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: területi védelem 

5. A védett érték rendeltetése:  utcakép 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értéklelltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
  

 

 

 

10. TKR szerinti követelmények: Klasszikus kertváros - nyugat 

11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Fekete utca 

2.Helye: cím: Vác, Fekete utca 

helyrajzi szám: 327, 600 

SZT kivonat:  

GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: területi védelem 

5. A védett érték rendeltetése:  utcakép 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értéklelltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
  

 

 

 

10. TKR szerinti követelmények: Klasszikus kertváros - kelet 

11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Kossuth utca 

2.Helye: cím: Vác, Kossuth utca 

helyrajzi szám: 3265, 3267 

SZT kivonat:  

GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: területi védelem 

5. A védett érték rendeltetése:  utcakép 

6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értéklelltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
  

 

 

 

10. TKR szerinti követelmények: Hagyományőrző településközpont, Hagyományőrző zártsorú 
lakóterületek - észak 

11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



 
TÖRZSKÖNYV ….. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 
1. A védett érték megnevezése: Detkovics Anikó és BAHCS Művek Kft.: Ivókút 

 
2.Helye: cím: Vác, Széchenyi utca 

helyrajzi szám: 3096 

SZT kivonat:  

GPS koordináta:  

3. A védelmet megállapító rendelet: …./2021. (……) önkormányzati rendelet 
4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) i) szobor 
5. A védett érték rendeltetése:  szobor 
6. A védelem indoklása, a védelembe 
vett érték leírása:  

 

készült: 2015 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 



  
 

    
10. TKR követelmények Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



 
TÖRZSKÖNYV ….. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 
1. A védett érték megnevezése: Raffai Dávid_Migazzi 

 
2.Helye: cím: Vác, Konstantin tér 

helyrajzi szám: 3469 

SZT kivonat:  

GPS koordináta: 47°46'29.7"N 19°07'48.6"E 
 

3. A védelmet megállapító rendelet: …./2021. (……) önkormányzati rendelet 
4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) i) szobor 
5. A védett érték rendeltetése:  szobor 
6. A védelem indoklása, a védelembe 
vett érték leírása:  

 

készült: 2017 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

      
 
  

10. TKR követelmények Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



 
TÖRZSKÖNYV ….. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 
1. A védett érték megnevezése: Kligl Sándor: Mindszenty József 

 
2.Helye: cím: Vác, Gasparik utca 

helyrajzi szám: 3463/1 

SZT kivonat:  

GPS koordináta: 47°46'30.7"N 19°07'55.7"E 

3. A védelmet megállapító rendelet: …./2021. (……) önkormányzati rendelet 
4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) i) szobor 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a védelembe 
vett érték leírása:  

 

készült: 2016 

 
 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
    

10. TKR követelmények Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



 
TÖRZSKÖNYV ….. 
a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Z. Gács György: Újságárus és nyomdász - épületdísz, sgrafitto 

 
2.Helye: cím: Vác, Dr. Csányi László krt.17. 

helyrajzi szám: 3018/4 

SZT kivonat: 

 
GPS koordináta: 47°46'53.3"N 19°07'37.1"E 

 

3. A védelmet megállapító rendelet: …./2021. (……) önkormányzati rendelet 
4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) i) képzőművészeti alkotás - sgrafitto 
5. A védett érték rendeltetése:  lakóépület 
6. A védelem indoklása, a védelembe 
vett érték leírása:  

 

A sgrafitto készítője Z. Gács György (1914-1978), Munkácsy 
díjas művész. Korszakának egyik legsokoldalúbb egyénisége. 
Foglalkozott festészettel, grafikával, majd épületdíszítéssel, 
üvegfestészettel, szobrászattal. Neve leggyakrabban az 
üvegtervezés felsőfokú beindításával, az üveghez kapcsolódó 
művészetével és mobiljaival kapcsolatban merül fel. Az 
építészet és a képzőművészet kapcsolata is végigkísérte 
pályáját. 

 



 
7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 



 
 
       
    

10. TKR követelmények Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem:  

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 
  



Gács György, Z. 

festő 
Budapest, 1914-10-18 

hirdetés 

Névváltozat: Zartler 
Elhalálozott: Budapest, 1978. május 1. 
Szerző: Bodonyi Emőke +kieg. Kövy Gyula + A Magyar Üvegművészet, 2006 alapján 
1935–1939: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Benkhard Ákos, Szőnyi 
István. 1934-től tagja volt a Szocialista Képzőművészek Csoportjának. 1949-ben 
részt vett a Képzőművészeti Alap és a Képzőművészek Szövetségének 
megalapításában. 1959-ben tanulmányútra ment a Szovjetunióba majd Prágába. 
1945–1953: a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanára; 1950–1952: 
igazgatója. 1952-ben megszervezik Báthory Júliával a középszintű üvegtervező 
oktatást. 1953–1978: a Magyar Iparművészeti Főiskola tanára; 1953–1965: a 
díszítőfestő tanszék vezetője; 1965: az üveg szak alapítója; 1965–1978: Szilikátipari 
Tervező tanszék vezetője; 1962-től a Magyar Képzőművészeti Főiskolán is tanít; 
1976-tól a szentendrei művésztelepen dolgozik. 1953-ban jelenik meg A festészet 
technológiája című könyve. A korszak egyik legsokoldalúbb egyénisége. Foglalkozott 
festészettel, grafikával, majd épületdíszítéssel, üvegfestészettel, szobrászattal. Neve 
leggyakrabban az üvegtervezés felsőfokú beindításával, az üveghez kapcsolódó 
művészetével és mobiljaival kapcsolatban merül fel. 1945 előtt linóleummetszeteivel 
tűnt ki, amelyek gyakran politikai utalásokat tartalmaztak. Sokszor alkalmazott 
állatszimbolikát társadalmi mondanivaló kifejezésére. Festészetében tartózkodóbb, 
gyakori műfaja a tájkép és a portré. Az építészet és a képzőművészet kapcsolata 
pályakezdése óta foglalkoztatta. A Magyar Iparművészeti Főiskola díszítőfestő 
szakán a legkülönfélébb anyagokkal és technikával került kapcsolatba, mint például 
az üvegfestéssel, műmárvánnyal, tűzzománccal. Z. Gács György szerint az 
épületdíszítést a kor fő építőanyagából kell kifejleszteni. Például készített égetett 
tufával dekorációt, vagy betonba színes üvegdarabokat illesztett. Anyagkísérletei, a 
vasbeton építészethez kapcsolódó anyagok természetének és felhasználási 
lehetőségeinek kutatásai az üveg felé irányították. Sokáig foglalkozott az üveg 
építészeti felhasználásának lehetőségeivel. Az ötvenes, de még a 60-as években is 
hagyományos technikájú, ólomkeretes üvegablakokat tervezett. Új technikát először 
a kecskeméti Arany Homok Szálloda üvegfalán alkalmazott, amikor munkatársaival 
síküveg lapra ragasztottak színes üvegmozaikokat. Művészetének fontos 
kiegészítője volt pedagógiai tevékenysége, főiskolai működése. Az általa vezetett 
szilikát tanszék oktatását kettős irányban jelölte meg: egyrészt olyan szakemberek 
képzését szorgalmazta, akik az üveg, a kerámia, a porcelán építészeti 
felhasználásában bontakoztathatták ki tehetségüket, másrészt az iparban jelesen 
dolgozó tervezőgárdát akart útjára bocsátani. Művészetében az üveget kezdetben 
kísérleti anyagnak szánta, végül ezen keresztül jutott el a kinetikus és op-artos 
képzőművészeti törekvésekhez. Az átlátszó üveggúlák alá különböző színű 
üveglapocskákat helyezett, amelyeknek hatása a néző helyzete alapján változhatott. 
Ezzel nemcsak téri illúziót, de a mozgás érzetét is felkeltette. 1969-ben készül el az 
első mobil (A kortárs építészet üdvözlése). Az előre meghatározott ritmusú mozgást 
az alsó részre szerelt motor biztosítja, a látvány pedig megsokszorozódik a 
függőleges tengely köré helyezett üveglapok segítségével. A főiskolán pályatársaival 
és tanítványaival együtt kísérleteztek újabb és újabb technikával. ~ is kipróbálta az 



üvegrogyasztást. Teljes értékű kisplasztikái ragasztott síküveglapokkal készültek. (A 
kocka felbontja önmagát, 1972). Gyakran alkalmazott az üveg mellett fémet. 

  

Díjak/ösztöndíjak 

1948 • Festészeti ösztöndíj, Bulgária 

1949 • Római ösztöndíj 

1956 • Munkácsy-díj 

1968 • Munka Érdemrend arany fokozata 

1970 • Munkácsy-díj 

1974 • Érdemes Művész. 
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Hübschl-féle előkertek és kerítések 

2.Helye: cím: Vác, Ady Endre sétány  

(korábban: 18. sz. Alsó-Duna sor; 1841 Al Duna sor, 1888-tól Mária Terézia rakpart) 
helyrajzi 
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kivonat: 

 
 

3. A védelmet 
megállapító rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) b) az építmény része: kerítés, előkerti kialakítás 
5. A védett érték 
rendeltetése:  

előkertek és kerítések 

6. A védelem 
indoklása, a 
védelembe vett érték 
leírása:  
 

Térképi megjelenítés: 
 

Az épületek tömbje Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) térképen 
jól kivehetőek. A térkép részletezettségéből adódóan itt a házak ábrázolása még 
nem látható. 



 
 

A Második Katonai Felmérés (1819-1896) már ábrázolja a házakat, de itt még nem 
látható a jelenlegi beépítés. 

 
 

A Habsburg Birodalom Kataszteri Térképen (XIX. század) már a mai zártsorú 
beépítés látható, de még az előkerti kialakítás nélkül. 

 
 

Építéstörténet: 



 

„A Duna-part rendezése már Kollonits Zsigmond püspök idején megkezdődött, aki 
1715-ben elrendelte a part kikövezését. A védfal, út, árok és új házak építését 
Migazzi Kristóf püspök is szorgalmazta az 1760-as években, és egyúttal sétahellyé is 
tette a partot. Az 1775. évi árvíz azonban mindezt megsemmisítette. Ezt 
megelőzően a ferencesek 1771/72-ben, majd Kámánházy László püspök 1813-ban 

épített védfalat a parton. A város újból 1849-50-ben tervezte védfal kiépítését, de 
erre csak 1864/65-ben került sor a Tímár utcától a Fürdő utcáig. 1888-ban 

elfogadta a közgyűlés Péts Sándor városi mérnök Duna-parti rendezési tervét. 
Ennek alapján építették ki 260 m hosszúságban az Eszterházy utcától a Petróczy 
utcáig, azaz a révtől a hajóállomásig a Mária Terézia-rakpartot (ma Ady Endre 

sétány), hogy egyidejűleg a város „legkedveltebb sétahelyévé" is tegyék. Nem kis 
büszkeséggel számolt be az addig elvégzett munkákról Gajáry Géza polgármester 
1891-ben. Eszerint „...a város rendezése és szépítése érdekében oly mérvű 
munkálatokat és műveket létesített, aminőkkel kevés vidéki város dicsekedhetik". 
Az 1893-ra befejezett munkák során a rakpartot a budapesti országház előtt 
felszedett és a városnak ingyen átadott 256 m vaskorláttal kerítették el. Három 
vaslejárót alakítottak ki, felszereltek 7 nagy vaslámpát, a partot fásították, járdát 
építettek és megtiltották a szemét lerakását.” (Héjjas Pál - Horváth M. Ferenc: Régi 
képeslapok - Old postcards - Alte Ansichtskarten, 1896 - 1950 - Váci Történelmi Tár 
2. (Vác, 2001)) 
 

Az 1910-es évekből származó képeslapok ezt az állapotot mutatják be. 
 

 
 



 
 

A Váci Hírlap 1933. 18. számában már ír a Márai Terézia rakpart rendezésének 
folytatásáról, melye Váczy Hübschl Kálmán műszaki tanácsos és Markó József 
mérnök tervei alapján valósul majd meg.  
Az 1933-as évben elkészült a kocsiút kockakővel való burkolása, mely a korabeli 
sajtó tanulsága szerint a városlakókat nem töltötte el megelégedéssel:  
 

„Ezt a magában álló gyönyörű szépséget, amit hivatalosan Mária Terézia rakpartnak 
hívnak, a város két évvel ezelőtt rendeztette ínségmunkával. De milyen balul 
sikerült! A vasrács mellett és a fák közölt agyagos útat készített, amelyről 
porfelhőket szed fel már a lenge szellő is. Úttesttét, melyre egyenesen 
rákivánkozott a váci aszfalt, — mert hiszen hol legyen csend, ha nem a pihenő és 
üdülőhelyen — összeszedett használt kockakövekkel rakták ki, melyek két év alatt 
kátyussá váltak és az áthaladó kocsik utasai, a korzó sétálói együtt szenvednek a 
pokoli zajtól. Az útszabályozás miatt a gyalogjáró néhol husz-nyolcvan centiméterre 
is kiemelkedik, oldala porlad és szaporítja a port és a piszkot a dunaparton. Nagy az 
elkeseredés nemcsak a duna-parti lakók, hanem a dunapartot felkereső, üdülni 
vágyók között is, az elrontott korzó miatt.”  (Váci Hírlap 1934. 83. szám: „Gavallér a 
város 15 háztulajdonossal a Dunaparton”) 
 

1934. novemberében készült el a terv a Márai Terézia rakpart (9512/1 hrsz) 
ingatlan megosztásáról. 
A már az előkerteket is megjelenítő helyszínrajz a rakpartról 1935 decemberéből 
való. Ezen látható a tervezett utcakeresztmetszet rajza is. 

 

 

A beruházás keretén belül a ház előtti közterületszakaszokat a háztulajdonosoknak 
meg kellett vásárolni, de a város cserébe a megvásárolt területet az által készített 



terveknek megfelelően kivitelezte is. Egységes terméskő támfal készült a 
virágágyások számára, az előkerti kerítés vasbeton oszlopain további vázákat, 
illetve szükség szerint villanyoszlopokat helyeztek el. A kerítésbetétek, illetve a 
bejárati kiskapuk Heidekker ráccsal készültek. Az előkertek kialakításán túl 
megvalósult még az út aszfaltburkolata is. 

 

A városrendezési beruházás célja volt, hogy Vác egyik legfontosabb pihenőterületét 
rendezze, a városhoz méltó megjelenést adjon neki, hogy a városlakók azt szívesen 
használják, és idevonzza a látogatókat: „és ha egyszer végre rendbehozzák, a Mária 
Terézia-rakpart igazán látványosságszámba fog menni.” 

 

 

7. Védelemre 
javaslatot tett: 

Főépítészi Osztály 

8. Értékleltár:  
 

lakóházak 

9. Mellékletek (fotók, 
felmérés):   

Képeslap 1950-ből 
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10. TKR szerinti 

követelmények: 

Hagyományőrző településközpont 

11. Egyéb védelem: 

 



 

- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- látványvédelem 

- régészeti lelőhellyel érintett 
-tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

12. Jelenlegi állapot 
leírása: 

A 30-as években kialakított egységes arculatot nem sikerült megőrizni. Az utóbbi 
években mindig az aktuális divathoz igazodva kezdték átalakítani az egyes 
előkereteket. A jól kitalált, szépen megformált utcakép folyamatosan sérül. A 

védelem célja a meglévő elemek megőrzése, illetve az eltűnt, átalakított kerítés, 
illetve előkertszakaszok visszaépítése. A megmaradt eredeti szakaszok is igénylik a 
felújítást. A helyi építési szabályzat tiltja az előkertekbe való építést. 

 

 
elbontott, de arányaiban helyesen visszaépített kerítésszakasz 

 

 
elbontott, átépített kerítésszakasz, stílusában a szomszédoktól elütő megjelenéssel 
 

 
elbontott előkert 
 

 
elbontott, beépített előkert 



 

13. Felújítási javaslat: A Duna-parti zöldfelületek., virágoskeretek megtartása az egységes utcaképi 
megjelenés továbbra is fenntartandó. Helyreállítandó a …….hrsz-ú telkek előkerti 
kerítése. 

14. Felújítási 
támogatás: 
 

 

 



 
TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 

1. A védett érték megnevezése: Galamb utca járdaburkolat 

2.Helye: cím: Vác, Galamb utca 
helyrajzi szám: 3482 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°46'24.6"N 19°07'49.3" 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

 

4. A védelem típusa:  
5. A védett érték rendeltetése:  járdaburkolat 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



     
 

10. TKR szerinti követelmények: Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem:  

- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- műemléki környezet:  
- MJT terület:  
- régészeti lelőhellyel érintett 
-tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
 

 

 



TÖRZSKÖNYV ……. 

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

1. A védett érték megnevezése: Lakóház 
2.Helye: cím: Liszt Ferenc sétány 

helyrajzi szám: 3469 

SZT kivonat: 

 
 

GPS koordináta: 47°46'40.4"N 19°07'29.2"E 
 

3. A védelmet megállapító 
rendelet: 

…./2021. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) a) az építmény egésze 
5. A védett érték rendeltetése:  Duna parti korlát 
6. A védelem indoklása, a 
védelembe vett érték leírása:  

 

 

7. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Osztály 
8. Értékleltár:  
 

 

9. Mellékletek (fotók, felmérés):   Állapotfotók 2021.: 

 
 



     
 

 
10. TKR szerinti követelmények: Hagyományőrző településközpont 
11. Egyéb védelem: - helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  

- látványvédelem 
- tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete 

12. Jelenlegi állapot leírása:  

13. Felújítási javaslat:  

14. Felújítási támogatás: 
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