
TÖRZSKÖNYV 17.3 

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. TKR besorolás: Hagyományőrző, zártsorú lakóterületek - dél 

7. Egyéb védelem: 

 
 

- régészeti lelőhellyel érintett 

8. A védelem indoklása: A városképbe illeszkedő zártsorú beépítésű épület. 

9. A védett érték leírása: Az épület földszint + egy emeletes zártsorú épület. Homlokzata 

szimmetrikus, öt tengelyes kialakítású, a középső tengelyben található a 

bejárat. Homlokzata rizalitokkal tagolt. Ablakai vakolatdísszel keretezettek, 

bejárata két oszlopon nyugvó, tört köríves oromzattal hangsúlyozott. 

10. Értékleltár:  
 

Kapualjában eredeti cementlap burkolat található. 

11. Építéstörténet:  

 

Az épületet Máttyásffy Ferenc építtette. A tervezést és kivitelezést 

Borbély Ferenc és Oberlander Endre okl. építőmérnök, építőmester és 

építési vállalkozók végezték. Az épület terveire 1930-ban kértek 

engedélyt. 

Az épület saját családjának lakhatására épült. Négy közel egyforma lakás 

található benne, kettő a földszinten és kettő az emeleten. Az épület 

felosztása szimmetrikus, a középen elhelyezkedő előtérből nyílik a 



földszinti két lakás, szemben pedig az emeletre vezető lépcsőház. A 

lépcső alatt közelíthető meg a kert, ahol egy házmesteri lakás található. 

Az emeleten a földszintihez hasonló két lakás helyezkedik el, melyek közül 

az egyik a bejárati előtér feletti területtel bővített. 

A lakások főhelyiségei az utca felé tájoltak, itt található egy ebédlő, 

valamint a hálószoba. A belső udvar felé a kiszolgáló helyiségek 

találhatók, a konyha, a kamra, a cselédszoba, valamint a hálószobából 

nyíló fürdő és wc helyiség. Az épület részben alápincézett, itt 

mosókonyha és tároló helyiségek helyezkedtek el. 

 

      

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Az épület falazott szerkezettel és fafödémmel készült. A lépcsők 

kőelemekből állnak. Teteje állószékes manzárdtetős kialakítású. 

 

Az épület bővítésére, a tetőszint beépítésére 1957-ben készült terv. Az 

átalakítás nem valósult meg, így mai napig eredeti kialakításában látható 

az épület. 

 



 
PMH tervtár 104/4322 

12. Állapotfotók: Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 

 
 



        
 

 
 

 
 

13. Jelenlegi állapot leírása: 2021-2022: Az épület építéskori állapotában található, nagyobb átalakítás, 

átépítés, felújítás azóta nem történt. Néhány ablakot műanyag 

nyílászáróra cseréltek a tulajdonosok, dicséretes módon az ablakcsere a 

házhoz illően az eredeti osztások megtartásával történt. A bejárati kapu 

szintén eredeti.  

14. Felújítási javaslat: A homlokzat teljes felújítása időszerű, indokolt. A műanyag nyílászárókat 

lehetőség szerint fa nyílászárókra javasolt cserélni, további cserénél csak a 

fa szerkezetű ablak beépítése fogadható el. Párkánya cserélendő 

bádogozott kialakításúra. 6666666Tekintettel a vakolatdíszekkel ellátott 

homlokzatokra, azok megőrzése érdekében a külső hőszigetelés 

alkalmazása nem engedhető meg, hiszen az épület karaktere, 

részletgazdagsága sérülne. Esetleges felújításkor megőrzendők a díszes 

kialakítású csatornatartó ereszek, az eredeti fa kapu. A redőnyök cseréje 

csak az eredetivel megegyező kialakítású belső, rejtett redőnyre 

lehetséges. 

15. Felújítási támogatás: 
 

 

 
 



TÖRZSKÖNYV 17.4 

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. TKR szerinti besorolása: Hagyományőrző településközpont 

7. Egyéb védelem: 

 
- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2.  
- régészeti lelőhelyen: 12066: Német város 
- MJT terület: törzsszám: 4312 

8. A védelem indoklása: A belváros utcaképébe illeszkedő hagyományos, kőkeretes kapuzatú épület.  

9. A védett érték leírása: Földszintes nyeregtetős saroképület. Eredetileg egyenes záródású kőkeretes 
kapuzattal. Fa kapuja háromosztatú. Ablakai vakolt keretezésűek. Homlokzatát 
oszlopdíszek, ablak alatti osztópárkány és zárópárkány tagolja. Lábazata 
szintén vakolt. 

10. Értékleltár:  
 

Kő kapukeret egyik oszlopa: 



 
 

11. Építéstörténet: 

 

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. 

 



 
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. 
 

12. Állapotfotók:   Állapotfotók 2021.: 

  



 

 
 

   
 

 
    

13. Jelenlegi állapot 
leírása: 

Az épület részben felújított. Többi része felújításra vár.  
A falakon leázásokból adódó sérülések (párkányzat), illetve felvizesedésből 
származó vakolatleválás tapasztalható. 
 

   
 



 
 

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

15. Felújítási támogatás: 
 

pályázat benyújtva 2021. – nem részesült támogatásban 

 



TÖRZSKÖNYV 17.5 

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. TKR szerinti 
besorolás: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

7. Egyéb védelem:  

 
 

- helyi védett utcakép: Dózsa György út: 11.2 

 

8. A védelem indoklása: Az 1938-ban épült közösségi ház a kisváci református közösség központjának egyik 

fontos épülete.  

9. A védett érték 
leírása: 

Földszintes utcafrontra telepített saroképület, mely később belső épületszárnnyal 

bővítésre került. Eredeti funkciója közösségi ház, ennek megfelelően nagy 

belmagassággal épült. Hosszhomlokzata nyolctengelyes. Az eredeti tervrajzok szerint 

hármasosztatú, felülvilágítós ablakai voltak, jelenleg íves záródású nyílások tagolják. 

A tetőn lévő padlásbevilágító ablakok eredetiek. A sarkon lévő előtető az eredeti 

terven nem szerepelt.Belül erdélyi mesterek által készített kazettás fa mennyezet 

látható. 

10. Értékleltár: - fa kazettás mennyezet 



- eredeti tetőbevilágítók 

11. Építéstörténet:  

 

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. 



 

 

A református egyház nevében az akkori lelkész, Sáfár Béla 1930. február 1-jén 

nyújtott be kérelmet a városhoz, melyben a korábbi Fehér ló étterem telkét kérte 

ingyenesen a várostól a reformátusok kulturális és népjóléti intézményeinek 

elhelyezésének céljára. A város 1930. decemberében hozott határozatában a telket 

ingyenesen a református egyháznak adományozta azzal a feltétellel, hogy a telken 

álló régi épületet egy hónapon belül lebontja és a telket elkeríti, a város által 

elfogadott terv alapján a kért célnak megfelelő épületet 1933. december 31-ig 

felépíti. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az ingatlan visszaszál a 

város tulajdonába.  

Anyagi nehézségek miatt az egyház a kért határidőre az építkezést nem tudta 

megkezdeni és befejezni, ezért arra vonatkozóan hosszabbítási kérelmet kért és 

kapott a várostól. A gyülekezeti ház terveire 1938-ban kapott az egyház építési 

engedélyt.  

 

 
PMH Tervtár: 109/5042 

Az épület későbbi h.asználatáról Hörömpő Zsolt A váci református egyház története 

és iratai című szakdolgozatában olvashatunk röviden: 

„A kultúrházat nem államosították az ötvenes években, de a városi tanács utalta ki 

különböző szerveknek. Használta a fegyház, volt benne kocsma, mozi, általános 

iskolai tornaterem és úttörőház, végül a Váci Hajó SE kajak-kenu szakosztálya (már 

bérelte) 1971-től a legutóbbi évekig”.  



Ezt követően barkácsboltként is szolgált a 2000-es évek elején. Jelenleg használaton 

kívül van. 

 

 

 

12. Állapotfotók:   Állapotfotók 1999: 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 



 
 

    
 

    
 

13. Jelenlegi állapot 
leírása: 

Az épület pár éve üresen áll, fűtetlen. Valószínűleg ennek következtében a lábazat 

vonalában vizesedés és ezzel összefüggésben vakolati hibák, hiányosságok 

tapasztalhatóak. Ablakai, homlokzatai karbantartásra szorulnak. A belső állapotok 

nem ismertek. A tetőhéjazat külső szemrevételezéssel épnek tűnik, az előtető 

héjazata sérült, javításra szorul. Az épület körüli járdák, az előlépcső gazmentesítése, 

karbantartása szükséges. 

14. Felújítási javaslat: Az épület felújításához elengedhetetlen, hogy az épület funkciót kapjon, használatba 

kerüljön. A vizesedési problémák oka vizsgálandó, megoldandó. A z ablakok, 

faszerkezetek karbantartása, a teljes homlokzati felület felújítása javasolt. A 

hozzáépített épületrészek a funkciónak megfelelően, az eredeti épület 

megjelenéséhez illeszkedően újítandó fel. Nagyobb átalakítás esetén javasolt az 

eredeti terv szerinti nyílászárók visszaállítása. 

15. Felújítási - 



támogatás: 
 

 
  



 
 

 
 



 
 

 



TÖRZSKÖNYV 17.6 

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: 

…./2022. (……) önkormányzati rendelet 

4. A védelem típusa: TKR. 8. § (1a) e) utcai homlokzati kialakítás 

5. A védett érték 
rendeltetése:  

lakóépület 

6. TKR szerinti 
besorolása: 

Hagyományőrző zártsorú lakóterületek - észak 

7. Egyéb védelem: 

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

8. A védelem 
indoklása: 

Az épület főhomlokzata, habár nem eredeti, annak meghatározó városképi 
megjelenése és helytörténeti értékei miatt megőrzendő. 

9. a védelembe vett 
érték leírása 

Az épület földszintes, L-alakú épület. Utcai homlokzata újjáépített az eredeti 
megjelenésének megfelelően. A homlokzat középső részén a kapuzatot keretező 
oszlopokkal és azokon nyugvó timpanonnal kialakított, kissé előreugró középrizalt 
található. Az homlokzat további két szélső része két, illetve háromtengelyes. Ablakai 
vakolatkeretezésűek, lábazata kőlábazat. 

10. 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. 
 

11. Értékleltár: 

 

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. Itt már látható a parókia épülete. 

 
 
A parókia 1843-ban épült fel, utcai homlokzata copf stílusban készült. Műemlék 
jellegű védettség alatt állt a parókia átépítéséig. A parókia bővítésére, felújítására 
1884-ben került sor. Az engedély szerint „az utcai megjelenés védendő, az utcai 
homlokzati falának architektúrája változtatás nélkül megtartandó”. Az építés alatt 



azonban az utcai homlokzati fal engedély nélkül mégis teljesen elbontásra került 
annak műszaki állapotára hivatkozva. A műemlékfelügyelőség a műemléki védelem 
törlése mellett a homlokzat eredeti megjelenésű helyreállítását írta elő.  
 

12. Állapotfotók:   Állapotfotó 1984: 

 
Még az eredeti homlokzat  
 
 
Állapotfotók 2021.: 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

     
 

12. Jelenlegi állapot 
leírása: 

Az épület homlokzata felújításra szorul. A timpanon felső részénél, illetve az eresznél 
több helyen leázási nyomok láthatók. 

13. Felújítási javaslat: Az ereszek felülvizsgálata, azok szükség szerinti javítása javasolt a leázások 



megszüntetésére. Ezt követően helyreállítandók a homlokzat sérült részei. 

14. Felújítási 
támogatás: 
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