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Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Idősek otthona 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-1 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Salamontorony u. 1. HRSZ.: 12 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Idősek otthona 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Erősen lejtő domboldalba épült. Az utca felé eső telekrész az utca legmagasabb csatlakozó tereppontjával 
színel, a hátsó és a Salamontorony felé eső telekrész egy szint magasságú kő támfalról indul. A mai L-alakú 
beépítés ezen a  szintlépésen ül oly módon, hogy az utcához kifutó szárny lábazati szintje a kő támfal 
nyúlványa, a hátsó szár pedig a támfalba betolt helyiségek fölött különálló tömegként áll. Egyszerű 
tömegképzés, vakolt, (a hátsó szárny ablakkeretezését és az elülső szárny kő sarokpilléreit leszámítva) 
díszítetlen falakkal; a kontyolt magastető cseréppel fedett. A támfalra, a hátsó szár elé kívülről fával burkolt 
és nagy üvegfelületekkel ellátott, egy szint magasságú terem került. 
 Az L-alakú beépítés az 1885-ös kataszteri térkép szerint 3 különálló épületnek készült, ezek később épültek 
össze, amit az eltérő szint- és ereszmagasságok is jeleznek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Bakody Tivadar villája 1869 májusa és júliusa között épült, 1868-69.-ben Bakody Tivadar, Görgey István és 
Lichtenstein F. Lajos által felvásárolt zsellérházak telkein, Pelka Antal Lajos porosz építész tervei alapján és 
irányítása alatt. 1870-től vízgyógyintézet, közismert neve sanatorium, később Bakody szanatórium; 
előkelőbb körökben is népszerű volt. 1946-ban államosították, átalakítás után 1947-ben az Újságírók 
Nyugdíjintézetének 24 férőhelyes üdülőjeként nyílt meg. 2000-ben felújították, azóta idősek otthonaként 
működik. [forrás: Szőke Mátyás: Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p1-2] 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Az utca többi, műemléknek nyilvánított épületével történeti, beépítési egységet alkot. Az utcakép markáns, jó 
arányú, de visszafogott díszítésű tömege. Áttételesen, de megidézi azon középkori emlékeket, amelyekhez a 
Salamontorony utca felvezet. (Kőburkolat sarokpillér pozícióban, alacsony nyílásarány főleg az utcához 
közel eső homlokzaton, erős, hasáb formákból építkező tömegképzés). 
A támfalak kialakítása érzékeny, a terepre ültetés példás, és az így kialakult bensőséges előkert – az alacsony 
és áttört kerítés révén – az utca hangulatos szakaszát teremti meg. 
A kő támfalak, kerítések, burkolatok különösen védendőek, mert egységet teremtenek a telek épített elemei 
között, illetve az az utcaképbe simítják az együttest. 

ÁLLAPOT Állapota megfelelő. Nagyobb mértékű felújítására legutóbb 2000-ben került sor.  

JAVASLATOK Mellék- és toldaléképületek felújításánál illeszkedő anyagok és szerkezetek használata (külső raktár 
hullámlemez fedésének, a terem műanyag bejárati ajtajának cseréje). Később épült részek hangsúlytalanná 
tétele; szükség esetén körültekintő bővítés, lehetőleg a terem átgondolásával, a mögötte lévő szárny 
hangsúlyosabbá tételével. Jelentősebb beavatkozás esetén javasolt a kutatás az eredeti homlokzati karakter és 
a kataszteri térképen jelölt, de ma nem álló szárny tekintetében; illetve érdemes tekintettel lenni az L-alakú 
tömeg részeinek eredeti szeparáltságára. 
A kevés építészeti homlokzati építészeti elem megőrzése: egyszerű lábazati és zárópárkány, nyílászárók és 
lakatosszerkezetek. A homlokzat, a támfalak és a kerítés kőfelületeinek karbantartása, eredeti állapotban való 
megőrzése; homlokzati munkák csak oly módon lehetségesek, hogy ne boruljon fel a vakolt falfelület és a 
kőburkolat közti arány és kapcsolat, ne sérüljön az építészeti karakter (ál sarokpillér, pilléreket megszakító 
párkány). 
Elülső kert gondozása, tájba illő fajok preferálása, tájidegen örökzöldek cseréje. A kert nyitottságának 
megőrzése. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2017. október 4., 2018. március 28. 
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Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Elbontott épület / maradványok 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-2 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület (az összes maradvány védett, kerítéssel együtt) 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Salamontorony u. 5./a HRSZ.: 14  

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Nem hasznosított 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egykor a Pálffy-Daun villához tartozó, díszes, historizáló kerti lak állt itt.  Az épületet elbontották, jelenleg 
csak a tégla és kő alagsori szerkezet és egyes felmenő falazatok állnak nyers, vakolatlan állapotban. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A területen középkori maradványok találhatóak. A ma látható romokhoz tartozó épületet valószínűleg a 
Pálffy-Daun villával egy időben vagy közvetlenül azt követően építették. Az épületet az alagsori és egyes 
felmenő falazatok kivételével a 2010-es években elbontották. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Salamontorony utca XIX. sz. végi beépítésének szerves része. A Pálffy-Daun villa kerti pavilonja kétféle 
korlenyomatot is tartalmazott. Egyrészt egy Visegrádon egyedülálló mór stílusú épülettömeget és 
vakolatarchitektúrát valamint egy historizáló másodikat, amely a Fő utca 51. (HRSZ:34.) karakterében védett 
lakóház homlokzatképzésével rokon. A villaépület és melléképületei lépcsőzve követték az utca lejtését, 
példaértékű tömegkezeléssel és telepítéssel. 

ÁLLAPOT Rom. 

JAVASLATOK Állagmegőrzés, majd kutatás után hasznosítás az eredeti állapot figyelembevételével. A kerítés megőrzése, 
felújítása javasolt. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 
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Archív fotó (2006)  

Forrás: Google Street View   
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ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház és kerítése (Szukováthy-

ház) 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-3 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Salamontorony u. 9. HRSZ.: 17  

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

2 szintes, neoreneszánsz tömeg- és homlokzatképzésű, magastetős, gazdag vakolatarchitektúrájú épület, 
kontyolt nyeregtetővel, timpanonos fa verandával. A lábazati szint alacsonyabb, a piano nobile magasabb, 
harmadik szint vagy tetőtér-beépítés nincs. Általános helyen a homlokzat vakolt, gazdag díszítéssel 
(sarokarmírozás, nyíláskeretezés alsó és felső párkányzattal, indító és záró párkányzat); a lábazati szint az 
alsó 100-140 cm-en külön ciklop jellegű burkolatot kapott (utólagos?). A fa szerkezetű, sötétzöld festésű, 
nagy felületen üvegezett veranda alacsonyabb a fő tömegnél és klasszikus, timpanonszerűen oromzatos 
bejárati térként jelenik meg (La Rotonda típus), de eltérő szerkezete miatt toldott jellege erős, csak a lábazati 
szint kiugrása vonja be a fő tömegbe. Bejáratához szimmetrikus, homlokzattal párhuzamos, íves, a nagyobb 
léptékű villákat utánzó lépcsőpár vezet (archetípus: Sangallo: Medici villa, Poggio a Caiano).  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az épület jelenlegi telkének területén XIV-XV. századi kőfalakat tártak fel. A XIX. század második 
felében a kiépülő villanegyed részeként épült meg. Az akkori tulajdonos, dr. Szukováthy Imre – az 
Országos Mentő Egylet akkori vezetője – után Szukováthy-házként emlegetik a helytörténeti források. Az 
1950-es, 60-as években négy lakást alakítottak ki a polgári villából, amelyben a visegrádi Mátyás Király 
Múzeum korábbi igazgatói – Héjj Miklós és Szőke Mátyás – is laktak. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Épen, alapvetően eredeti állapotában megmaradt villa. Építése az utca XIX. sz. végi, jelenlegi arculatnak 
megfelelő kiépítésének idejére esik, a beépítés szerves része. A neoreneszánsz villák tipikus, de ritka, 
arányos, eredeti állapotban megmaradt példánya. Verandája Visegrád XIX-XX. századi villaépítészetére 
jellemző, részleteiben (fűrészelt deszkázatú mellvéd, igényes részletkialakítású faoszlopok, az előbbiekhez 
illeszkedő fa nyílászáró) egyedi kialakítású kompozíciós elem. 

ÁLLAPOT Felújításra szorul, de sürgős beavatkozást nem igényel. 

JAVASLATOK Felújítás. A jelenleg meglévő szerkezetek, anyagok, a kő lábazat eredetisége kutatandó. Az épület eredeti 
állapotnak megfelelő, szakszerű felújítása javasolt, indokolt esetben az épületszerkezetek alak- és anyaghű 
cseréjével. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 
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ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Üdülőépület 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-4 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 6. HRSZ.: 59 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Földszintes, kontyolt nyeregtetős lakóház, a 11-es úttal és Fő utcával párhuzamos fő tömeggel, amelyet két 
oromzatos záródású tömeg bővít: a 11-es út felé fa vázas szerkezetű, üvegezett veranda, a Fő utca felé pedig 
a fő tömeggel azonos architektúrájú falazott, vakolt szárny. A vakolt felületek redukált neoreneszánsz 
díszítést kaptak (sarokarmírozás, ablak- és zárópárkányzatok), a faszerkezetek architektúrája szabadabb, 
népiesbe hajló. Figyelemre méltó a veranda felső ablaksorának osztása, és az András-kereszt motívum. A Fő 
utca felőli szárnyat egy további nyolcszög forma bővíti, amely az épület hódfarkú cserép fedésével 
ellentétben bádoglemez fedésű. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltehetőleg a századforduló környékén építették. Az épület jelenlegi telkének területén középkori épület 
falmaradványait tárták fel. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Különösen védendőek a fa szerkezetek, eredeti állapotukban való helyreállításuk indokolt. A nagypolgári 
neoreneszánsz jellegű villa és a népies építészet különleges ötvözete. A veranda részletképzései 
(torombakötény, nyílásosztás, faragott szarufavégek) Visegrádon egyedülállóak. Ciklopkő lábazata védendő 
érték, még ha nem is egyedülálló a településen. 

ÁLLAPOT Alapvetően jó állapotú, de a fa szerkezetek felújítást igényelnek. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás az eredeti állapotnak megfelelően, különösen a fa szerkezet, nyílászárók tekintetében. A 
torombakötény díszítése levéltári dokumentumok alapján helyreállítandó.  

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 
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ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE „Bádogház”- lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-5 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 8. HRSZ.: 63 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház (volt kiállítási pavilon) 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egyszintes, könnyűszerkezetes, kontyolt nyeregtetős épület, kisrombusz azbesztcement (szabványpala) 
fedéssel. A kő lábazatra épült fa vázszerkezeten kívül és belül is szegecselt acéllemez borítás, közte rafia 
szigetelés van. A nyílászárók fából készültek.. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Eredetileg az USA-ban építették kiállítási pavilonként. Több példányt hoztak át Magyarországra, 
amelyekből szóbeli információk szerint ma 2 db áll  

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

„Egzotikus” érték, amely ugyan zárványként illeszkedik a helyi építéstörténetbe, de pont emiatt státusza 
különleges, egyedi: a helyi, regionális jelenségeken túlmutatva a térben és időben távoli építéstörténet egy 
érdekes epizódja. Szegecselt lemez borítású réteges falai. épen maradt nyílászáró táblái egyedi értéket 
képviselnek. Ciklopkő lábazata védendő érték, még ha nem is egyedülálló a településen. 

ÁLLAPOT Megfelelő állapotú, de folyamatos karbantartást igényel.  

JAVASLATOK Megőrzés jelenlegi állapotában, szakszerű karbantartás, felújítás. Hosszú távon érdek lehet a közönségnek 
való bemutatása, megismertetése, de prioritást élvez a jelenlegi lakó funkció. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-6 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 12. HRSZ.: 69/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Két szintes (szuterén/pince és földszint), kontyolt nyeregtetős, vakolt épület súlytámfalszerűen döntött ciklop 
kő lábazattal, tégla tagozatokkal és az utcai homlokzaton eklektikus vakolatarchitektúrával. A bejárat kő 
pilléreken álló, tégla mellvédes teraszról nyílik. Utcai fa nyílászárói védendő értéket képviselnek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje: XX. század eleje. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Épen és közel eredeti állapotában megmaradt, arányos és szép, a Fő utca karakterképző épületeihez 
illeszkedő lakóház. Legfőbb értékei a vakolatarchitektúrán felül a mívesen munkált, a Fő utca korabeli 
házaiéval rokonítható fa nyílászárói. Kovácsolt és hajlított elemekből építkező kapuzata egyedi, védendő 
érték. Faragott kő lábazata és Haidekker-hálós kerítése védendő érték, még ha nem is egyedülálló a 
teleülésen. 

ÁLLAPOT Általános állapota megfelelő, egyes szerkezetei felújítandóak (pl. bádogos szerkezetek), a vakolt felületek 
hibái javítandóak, újrafestendőek. 

JAVASLATOK Jelenlegi állapothoz hű szakszerű felújítás. Elöregedett cserépfedésének, bádogos szerkezeteinek cseréje 
időszerű lehet. Homlokzati felújításkor a vakolt felületeket az utcai homlokzaténak megfelelően 
egységesíteni kell, de a kváderezést, fugamintát kiterjeszteni nem indokolt. Apró részletek, 
lakatosszerkezetek megtartására is érdemes figyelmet fordítani. (zászlótartók, bádogos szerkezetek, kerítés, 
erkélykorlát). Nem illeszkedő elemek (zártszelvény szerkezetű, hullámlemez fedésű előtető, tégla mellvéd) 
cseréje javasolt. Kő lábazata a földszinti nyílások környezetében megmaradt faragott minőségben 
helyreállítandó. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
    



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Üdülőépület 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-7 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 14. HRSZ.: 70/2 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Üdülőépület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egy szintes, kontyolt nyeregtetős, vakolt épület kő lábazattal és kötő éltégla sor lábazati párkánnyal, utcák 
felé néző homlokzatain visszafogott vakolatarchitektúrával. A környező beépítéstől eltérően nem az 
utcavonalon és nem az oldalhatáron áll. A fő utca felöli homlokzat előtt nyitott, fa szerkezetű, finoman 
faragott veranda áll, melynek oromzatos fedélszéke a fő tömeggel egységes cserépfedést kapott. Az átellenes, 
11-es főútra néző homlokzatán kis kiülésű, kontyolt tetővel fedett középrizalitszerű kiugrás található, előtte 
kisebb méretű, toldott jellegű, félnyeregtetővel fedett, de a fa szerkezeteinek kiképzésében, 
felületkezelésében a Fő utcai verandával azonos terasz található. Fa nyílászáró szintén faragottak, de az 
előkert és a biztonsági rács miatt kevésbé érzékelhetőek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje: XX. század eleje. Volt orvosi rendelő [forrás: Szőke Mátyás: Emléktábláink, In 
Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p17] 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca karakterképző elemeinek egyike. Kiemelendő értéke a fa veranda (svájci tornác). Védendők 
részletei, oszlopa, apácarácsos árnyékoló mezői, lécdíszei, fűrészelt deszkás mellvédje. Kő lábazata és az azt 
lezáró kötő éltégla sor párkánya a szomszédos épülettel (Fő utca 12. sz., hrsz. 69/2) rokonítja. Míves 
kovácsoltvas kerítése is védendő. Díszes nyílászárói eredeti részletképzésekkel őrzendők meg. 

ÁLLAPOT Megfelelő állapotú. A fa felületek festésre, mázolásra, a helyenként felfagyott tégla tagozatok javításra 
szorulnak. 

JAVASLATOK Az esetleges szükséges felújítások az eredeti állapotnak megfelelően történjenek. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-8 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 15. HRSZ.: 9 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egyszintes, a környezetre jellemző tömegtagolású épület (keresztbefordított fő tömeg kontyolt nyeregtetővel 
és a rá merőleges, oromzatos, fa szerkezetű, középrizalitszerű veranda). Az építészeti hangsúly a verandára 
kerül: a fő tömege díszítetlen vakolt, ellenben a veranda finoman faragott, gazdag díszítésű.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a századforduló környéke. A jelenlegi telek területén XV. századi 
falmaradványokat tártak fel. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Különösen szépen faragott és kitűnő állapotban lévő, hangsúlyos, az utcáról is jól látható üvegezett veranda, 
előtér. Védendők a faragott oszlopainak részletei, a csipkés deszkavégek, faragott szarufavégek, 
oromdeszkák, padlásbevilágító és kiszellőző elemek részletei. Környezetre jellemző tömegalakítás. Az 
alacsony, kő lábazatos kovácsoltvas kerítés is az utcakép egy hagyományos, illeszkedő és értékes eleme, 
mind a Fő utcán, mind a Salamontorony utcában. 

ÁLLAPOT Felújított. 

JAVASLATOK A szükségessé váló karbantartások a jelenlegi jelleg megőrzésével, szerkezetek, részletképzések 
megtartásával valósuljanak meg. A Salamontorony utca felé nyíló tetőkibúvókat az architektúrához illő 
szerkezetre kell visszacserélni. A kapcsolódó reklámhordozókat visszafogottabb, az architektúrához jobban 
illeszkedő megoldásra kell cserélni. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház és kerítése (volt Zsitvay-

villa) 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-9 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő út 17. HRSZ.: 18. 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Részben két szintes villaépület, melyet szabad tömeg- és tetőformálás jellemez (additív tömegalakítás; íves 
záródású oromzatok, íves vezérgörbéjű toronysisak, csonkakontyos nyeregtető). Eklektikus vakolatdíszekkel, 
épületszobrokkal díszített.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A telket 1927-ben vette meg Zsitvay Tibor. Az itt lévő U-alakú épület keleti részét elbontották, 
megmaradó részét átépítették villává. 1950-ben államosították, majd szakszervezeti üdülőként, később 
SZOT szolgálati lakásként szolgált. A Fő utca eredetileg kettévágta a telket és a Salamontorony utcában 
folytatódott, de Zsitvay Tibor és a község közti megállapodás értelmében a Fő utca akkori (Duna felőli) 
túloldalán lévő díszkertet a telekhez csatolták, a Fő utca pedig megkerülte azt. [forrás: Szőke Mátyás: 
Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p17-18] 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Salamontorony utcai villasor utolsó tagja térben és építési időben is. Eklektikus architektúrája a környezet 
egyedi és markáns, értékes, védendő eleme. Vakolatarchitektúrája, díszműbádogos elemei, kerítésének kő,  
tégla  és kovácsolt vas (kapu) részletei megőrzendők. 

ÁLLAPOT Az épület fedésének állapota kielégítő, a toronysisak bádogfedése és bádogos szerkezetei újak vagy 
felújítottak, cserépfedése részben cserélt. Vakolt felületei leromlottak, felújítandóak. A kerítés kő lábazata, 
pillérei és díszei az eredeti állapotot tükrözik, de a mezők tégla kitöltése csak a kapu melletti rövid szakaszon 
maradt meg, illetve ez is az elmúlt évek helyreállításának eredménye. 
 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás, kiemelt gondot fordítva a vakolatdíszek hiteles helyreállítására. Kerítésének részletei a 
következő felújításkor helyreállítandók. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2017. október 4., 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Óvoda 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-10 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 18. HRSZ.: 72 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Óvoda 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egyszintes, L-alakú beépítésű épület, az utcavonalon álló oromfalas, nyeregtetős szárnnyal. Utcai 
homlokzatának vakolatarchitektúrája historizáló, kváderezéssel, álpillérekkel, nyíláskeretezéssel. Fa 
nyílászáróinak profilozása, díszítése az utcára jellemző, de a legkarakteresebb ablakokénál visszafogottabb. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Eredetileg lakóháznakk épült az 1900-as évek elején, majd 1950-től óvodaként működik. Az 1980-as 
években csoportszobával bővítették és csoportos étkezőt alakítottak ki benne. 2006-ban városi 
konyhaüzemmel bővítették Mártonffy Gábor tervei szerint. Utcai homlokzatának felújítása 2014-ben 
megtörtént (Dr. Benséné Bánki Katalin tervei), átépítésére, részleges bontására és a szomszédos telek felé 
való bővítésére engedélyezési tervek készültek. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvárosias, hézagosan zártsorú beépítés egyik markáns, karakterképző eleme, alapvetően eredeti 
állapotban megőrzött homlokzatképzéssel. Védendő érték teljes vakolatarchitektúrája, műkő lábazata, 
nyílászáróinak díszítő elemei és karaktere. 

ÁLLAPOT Felújított. 

JAVASLATOK Jelenlegi állapot megőrzése, bővítése esetén illeszkedés a jelenlegi architektúrához. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház / üdülőépület 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-11 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 20. HRSZ.: 73/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház / üdülőépület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Hagyományos, egyszintes, kis traktusszélességű, parasztház jellegű beépítés utcavonalon álló oromfalas, a 
századfordulót idéző, szecessziós ízű utcai homlokzattal. A vakolt homlokzatot kő lábazat, nyíláskeretezés és 
záró tagozatok díszítik. Az utcai telekhatáron épített fal áll fa kapuval. A nagy mélységű tornác hangsúlyos, 
az oromfaltól különálló (de azzal egységes kiképzésű) homlokzati szakaszt kapott, széles üvegezett 
nyílászáróval. A tornácot az udvar felé faragott fa pillérek és kovácsoltvas korlát zárják le. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A nagy mélységű és külön homlokzati szakasszal lezárt tornác arra utal, hogy a ház mai formáját egy 
hagyományos parasztházból való átépítés során nyerte el.  Az átalakítást Müller Rezső kőfaragó mester 
végezte, a jelenlegi tulajdonosok felmenője. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca képének egy egyedülálló, értékes eleme, amely egyrészt kertvárosias, szecessziós jellegű 
architektúrát idézi, másrészt őrzi a hagyományos, oldalhatáron álló parasztházas beépítést. A nyílászárók 
kőkeretei az oromzatokat lezáró és a veranda ablak feletti kőpárkányok és tagozataik, a veranda rész 
kőburkolatával és a kőlábazattal együtt különleges értéket képviselnek. A bádogozás részletei egyediek. A fa 
nyílászárók és tagozataik a Visegrádi hagyományos asztalosipar emlékét őrzik. 

ÁLLAPOT Az épület állapota megfelelő. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás a korhű részek megtartásával. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-12 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 21. HRSZ.: 20 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egyszintes épület, utcavonalon álló zártsorú beépítésben, kontyolt nyeregtetővel. Homlokzata gazdag 
vakolatarchitektúrájú, kváderes álpilléres historizáló díszítéssel. Három ablaktengelyében könyöklős és 
zárópárkányos keretezéssel körbezárt, profilozott fa ablakok állnak. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűsített építési ideje a XIX. sz. utolsó harmada. Az épület jelenlegi telkén középkori 
falmaradványokat tártak fel (palota fűtőkemencéi, istállói). 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca villasor előtti szakaszán a félbemaradt városiasodás, a zártsorú beépítésűvé válás emléke. Jó 
arányú, eredeti minőségében megmaradt épület, a Visegrád korabeli épületeire jellemző vakolatarchitektúrás 
homlokzatképzéssel. Kváderezett álpillérei, vakolt profilos ablakkeretezése könyöklővel és 
szemöldökpárkánnyal a parapetsávban vakolat tükrökkel egyedi értéket képviselnek. Faragott kő lábazata, fa 
nyílászárói megőrzendők. 

ÁLLAPOT Felújított. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-13 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 24. HRSZ.:75 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A Fő utca egyik jellemző beépítése: az utcával párhuzamos kontyolt fedésű főtömeg, amire merőlegesen 
keresztbefordított tető alatt veranda csatlakozik az előkert felé. A tető cserépfedésű, a kő lábazat téglasorral 
lezárt, a veranda fa szerkezetei díszesen faragottak. Díszítetlen vakolt homlokzata a vélhetően eredeti sárgás 
színt mutatja, ahogy a fa nyílászárók és zsalugáterek zöld színe is. A veranda fa szerkezetének festése barna, 
nem követi a nyílászárókét. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűleg a XIX. sz. végén vagy a századforduló környékén építették. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca egyik jellegzetes, villaszerű beépítésének egy eredeti állapotában megmaradt, jó arányú példája. 
Utcáról növényzettel nem akadályozott feltárulása az utcaképet gazdagítja. Kiemelendő értéke a fa veranda 
(svájci tornác). A veranda részletei, faragott oszlopai könyökökkel, apácarácsos betétei, fűrészelt deszkás 
mellvédje  különleges egyedi értéket képviselnek. Értékesek eredeti fa nyílászárói, zsalugáterei és faragott 
gerendavéges ereszkialakítása. 

ÁLLAPOT Szerkezetileg kielégítő, de vakolt felületei, fa szerkezetei felújítandóak. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás, helyreállítás a jelenlegi architektúrának megfelelően. A kerítés felújításakor javasolt 
előnyben részesíteni a hasonló jellegű épületeknél megmaradt kovácsoltvas szerkezeteket. (példák: Fő u. 14. 
hrsz.: 70/2, Fő utca 12., hrsz.: 69/2) 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház és ősfás kert 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-14 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 28. HRSZ.: 77 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Hagyományos falusias beépítés: a keskeny traktusszélességű, hosszú, oldalhatáron álló épület utcavonalon 
álló oromfallal záródik, az utcai homlokzat részeként kialakított tornácra nyíló kapuval. Falusias 
vakolatarchitektúra: az oromfal sávos, álpilléres keretezése, a nyílászárók visszafogott, neoreneszánsz jellegű 
keretezése. A kő lábazat illetve a vakolt felület és festése a homlokzatot és a kerítést egy egységbe foglalja. 
Fa nyílászárói, tornác oszlopai és mellvédje gazdagon díszítettek, aprólékosan faragottak. Kiemelendő az 
udvari kaput koronázó burjánzó kovácsoltvas díszítőminta.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje: XIX. sz., esetleg a századforduló környéke. Építési periódusokat is jelezhet az 
oldalhatáron álló vakolatlan fal kőről téglafalra történő szerkezetváltása mintegy 2 – 2,5 m magasságban. 
Az épület telkének területén középkori falmaradványokat találtak. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Az utca korábbi periódusára általánosan jellemző (és környezetében elszórtan jelen lévő) hagyományos 
parasztházas beépítés eredeti állapotában megmaradt, gazdagon díszített, típusalkotó példája. A kerítés és a 
homlokzat egysége az utcakép egy meghatározó elemévé teszi. A vakolt nyílászáró keretezések könyöklő és 
szemöldök párkányokkal, vakolt pilaszterek, az oromfalat keretező párkány, a faragott kő lábazat védendő 
értéket képviselnek. Eredeti fa nyílászárói profilozott tagozatokkal és gazdagon díszített részletekkel a 
korabeli asztalos kisipar megmaradt értékes példái. Faragott tornác oszlopai és gerendái, díszített fa 
mellvédje és könyökelemei valamint a kovácsolt vas kapu egyediek. Kertjében nagy méretű, az utcaképet 
távolról is pozitívan befolyásoló, nehezen pótolható lombhullató fák értéket képviselnek. 

ÁLLAPOT Felújításra szorul. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás kutatás alapján a korhű állapotnak megfelelően. A kert értékes növényállományának 
megőrzése, szükség szerinti pótlása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

 FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház udvari tornácos 

szárnnyal 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-15 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 30. HRSZ.: 80 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Iroda és kapcsolódó funkciók. 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Aszimmetrikus U alakú beépítés, utcavonalon álló, hézagosan zártsorú utcai, illetve az udvart a telek teljes 
szélességében lezáró hátsó szárnnyal. Az egyes szárnyak eltérő karaktert mutatnak. Hátsó szárny: parasztház 
jellegű, oldaltornácos tömeg, cserépfedésű nyeregtetővel. A tornácot gyámolító faszerkezetek részei az íves, 
faragott, korbeli reprezentatívabb faépítészetet idéző könyökfák. Az oldalhatáron álló szárny magasabb 
gerinc- és ereszmagasságú, nyeregtetős tömeg, vakolt homlokzattal, oldaltornáccal, de tornácát falazott 
szerkezet gyámolítja (alacsony boltívek, tagozatok nélküli kör keresztmetszetű oszlopok). Utcai szárny: Az 
oldalszárnyéval azonos eresz- és gerincmagasságú, cserépfedésű nyeregtetős, mindkét bütüjén oromfalas, 
vakolt épület, utcai homlokzatán historizáló, filigrán, ám részletesen kidolgozott tagozatokkal (álpillérek 
oszlopfőkkel, architrávos, könyöklős nyíláskeretezés), az utcára jellemző mívesen profilozott fa 
nyílászárókkal. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az épületek jelenlegi telkein XIV. századi településnyomokat találtak. Az 1885-ös kataszteri térkép a Fő 
utca 28., 30. és 32. szám alatti telkek beépítését már a mainak megfelelően jelzi, azzal az eltéréssel, hogy a 
tárgyi, 30. sz. alatti telek beforduló, utcavonalon álló szárnya nincs feltüntetve, helyette az oldalhatáron 
álló szárny bütüs oldalával végződött az utcai telekhatáron. Feltételezhetően a hátsó, tornácos rész ekkor 
már mai formájában állt, az utcai rész építése az 1890-es évekre tehető, amellyel egy időben kerülhetett 
átépítésre az oldalhatáron álló szárny. A tornácos szárny kivételével az épületet a közelmúltban 
felújították. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Utcai homlokzata karakterképző elem, udvari kockakő térburkolata és az udvart szegélyező oldaltornácok ill. 
azok szerkezetei az utcáról jól látható, hangulatos, építészetileg értékes udvart teremtenek. A telek beépítése 
a környezetében egyedi, mégis szervesen illeszkedik az utcaképbe és a terület századforduló környéki 
fejlődésének, kiépítésének egyik jellegzetes emléke. Az utcai homlokzat historizáló vakolatarchitektúrája a 
részletgazdag egyedi nyílászáró keretezések, a pilaszterek, a párkányzat védendő értéket képviselnek. Eredeti 
fa nyílászárói profilozott tagozatokkal védendők. A hátsó szárny tornácának faragott fa oszlopai és 
különleges íves könyökfái egyedi értékek. 

ÁLLAPOT A tornácos szárnyon nem szükséges sürgős beavatkozás, de felújítandó, cserépfedése cserére érett. Az 
oldalhatáron ill. az utcavonalon álló szárny állapota jó, felújítása – a fa szerkezetek festését és a vakolat, 
lábazat helyenkénti javítását leszámítva - nem szükséges.  

JAVASLATOK Szakszerű állagmegőrzés, felújítás. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház (Birkl-ház) 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-16 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 32. HRSZ.: 81/1 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Utcavonalon, sarokszituációban álló, zártsorú beépítésű egyszintes, cserépfedésű nyeregtetős, a mellékutca 
felé oromfalas záródású épület. Fő utca felöli homlokzata eklektikus jellegű vakolatarchitektúrát, mívesen 
faragott fa nyílászárókat és jellegzetesen szabályszerű (jellemzően élére állított hatszög alakú kövekből 
rakott) kő lábazatot kapott. Oldalhatáron álló hátsó szárnya közelmúltbeli átépítés eredménye, illeszkedő 
tömeggel, kortárs elemekkel (tetőablakok). A mellékutca felöli kerítése a beton falkorona és kapukeretezés 
miatt modern jellegű, kőből rakott falteste a közelmúltban fektetett bazalt térkő utcaburkolathoz illeszkedő. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a XIX. sz. vége; egy 1900. évi keltezésű képeslapon a maival közel azonos 
architektúrával látható. Egykori tulajdonosa, Birkl József után Birkl-háznak nevezték. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca karakterképző eleme, az utcára jellemző beépítéssel, tömeggel, homlokzatképzéssel. Eklektikus 
vakolatarchitektúrája, a vakolt lizénák és nyílászáró keretezések, faragott kő lábazata, fa nyílászárói egyedi 
értéket képviselnek. 

ÁLLAPOT Felújított. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás. A 32. sz. alatti épületek tűzfalait borító borostyánt az épület felújításakor részben 
eltávolították, a maradék rész megőrzése, esetleg az eltűnt részek helyreállítása – a tűzfalak állagvédelmének 
prioritása mellett - javasolt. Apró beavatkozásként a mellékutca felöli kőfal és a tűzfal közötti tégla kerítés 
simító vakolását javasoljuk. A Fő utcai tetőkibúvó ablakok nyíló szárnya az architektúrához illőre cserélendő. 
A műanyag szúnyogháló és nyílászáróbetétek eltávolítása, rejtett fémszerkezetűre cserélése szükséges. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE „Bene-ház” 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-17 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 36. HRSZ.: 83/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Zártsorú beépítésű, egyszintes, gazdag, historizáló vakolatarchitektúrájú épület. A kapubejáró és a vele 
átellenes összevont két szélső axis szakasza sarokrizaltiként előugrik, ami a tetőidom kontyolt nyúlványaként 
is megjelenik. Fa nyílászárói gazdag profilozásúak, faragványokkal díszítettek. Kontyolt nyeregtetején kör 
alakú, eklektikus jellegű bádog szellőzőablakok találhatóak. A tetőidomok élei, gerincei bádoglemez 
borításúak. Kapu mellett ovális plasztika (Mária a gyermek Jézussal). Oldalhatáron álló szárnyának 
fedélszéke a Dunára néző oromfal elé nyúlva faszerkezetű veranda fedését képzi, amely a Fő utca 
Salamontorony utca felé eső szakaszának fa verandáit idézi. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele, a századforduló. Az elmúlt évtizedben felújították 
Félegyházi András tervei szerint. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca zártsorú szakaszának jellegzetes, épen megmaradt, felújított, gazdag vakolatarchitektúrájú eleme. 
Az utcai homlokzat historizáló vakolatarchitektúrája a vakolt nyílászáró keretezések, a vakolt párkányok, a 
faragott kő lábazat, a bádog tetőszellőző ablakok védendő értéket képviselnek. Eredeti fa nyílászárói részlet 
gazdag profilozott tagozatokkal a korabeli asztalos kisipar megmaradt értékes példái. Az oldal szárny 
verandájának fa szerkezete és díszített könyök elemei egyedi értékek.  

ÁLLAPOT Homlokzata felújított. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Gyógyszertár, lakóház, bolt 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-18 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 44. HRSZ.: 105 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Gyógyszertár, bolt és lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Zártsorú, belső udvaros beépítés sarokszituációban, sarki bejárattal (gyógyszertár).  Homlokzatának 
alapfelülete a festett, mélyített fugájú téglaburkolat, amely a gazdag, eklektikus, neobarokk 
vakolatarchitektúra tagozatai között jelenik meg. Jellegzetes elemei a kiugró ereszpárkányt alátámasztó, 
gazdagon díszített álló és fekvő konzolsor, valamint a nyíláskeretezés. Asztalosszerkezetei mívesek, 
gazdagon faragottak; ezek közé kell sorolni a nyílászárókon kívül a gyógyszertár jórészt eredeti állapotában 
megmaradt berendezését is. Figyelemre méltó az eredeti szemekből a közelmúltban újrarakott cserépkályha 
is. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltehetőleg a századforduló környékén épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Kiemelt pozícióban lévő, gazdagon és egységesen díszített épület. Sűrű osztású párkányzati konzolsorát a 
homlokzatok hossza különösen markánssá teszi. Eklektikus vakolatarchitektúrája az arányos nyílászáró 
keretezésekkel, fogazott párkánnyal és gazdagon díszített konzolsorral különleges egyedi érték.  Eredeti fa 
nyílászárói profilozott tagozatokkal és részletekkel a korabeli asztalos kisipar megmaradt értékes példái. 
Kiemelt érték a gyógyszertár berendezése is. Javarészt eredeti állapotában megmaradt épület.  

ÁLLAPOT Szerkezetileg kielégítő állapotú, de felújítandó, különösképpen a fő értéket képviselő homlokzati díszítő 
architektúra és a fa nyílászárók. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás. Gyógyszertár cégérének, feliratának cseréje az architektúrához illeszkedő elemre. 
Felújításkor a lábazat újragondolása fellelhető tervek, fotók, dokumentumok alapján. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-19 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 48. HRSZ.: 107 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház (volt Diófa étterem) 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Zártsorú beépítésű, egyszintes, nyeregtetős, egyszerű vakolt homlokzatú épület, amelynek különlegességét a 
kapubejáró feletti, fedélszéket megszakító tetőterasza adja. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Építési ideje nem ismert. Eredeti állapotához képest jelentősen átalakították, állaga leromlott. A mellvéden 
ülő kör oszlopok az egykori pergola emlékei; a kék homlokzati sáv az eredeti homlokzati osztáshoz 
illeszkedik. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A zártsorú utcakép egy jellegzetes tagja, jó arányú főtömege, faragott kő lábazata megtartandó érték. Eredeti 
fa nyílászárói egyedi értéket képviselnek. A tetőterasz az utcai beépítés egyedi eleme. 

ÁLLAPOT Szerkezetileg kielégítő, de cserépfedését leszámítva teljes felújítást igényel. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás előzetes kutatás alapján; a kapubejáró melletti széles ablak arányosabb felosztása a 
templom felőli ablakokhoz illeszkedően. Az átalakítás előtti építészeti arculata legalább karakterében 
helyreállítandó. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 

ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-20 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 49. HRSZ.: 32/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A telek középső és hátsó részében álló, több épületből álló együttes. Az oldalhatáron egymás mögött két 
oromfalas, nyeregtetős, keskeny, parasztház jellegű, egyszintes, tetőtér beépítéses épület áll, mögöttük egy 
nagyobb, kétszintes épülettömeg fekszik, mindkét szintjén utcára néző tornáccal. Fa nyílászárói népies 
jellegű, karéjos mintájú fa keretezést kaptak. Dávid Károly építész építette családi üdülőnek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Mai formáját a XX. sz. második felében nyerte el. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A modern éra egyedi, népies jellegű építészeti emléke, Dávid Károly építészeti formanyelvét viseli. 
Különösen az elülső két, oromfalával az utcára néző épület együttese, illetve a fa nyílászárók és az azokat 
övező motívumok, keretezések, előtetők értékesek, védendőek.  

ÁLLAPOT Felújítandó. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás. A Dávid Károly-féle architektúra legalább karakterében helyreállítandó. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-21 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 61. HRSZ.: 40 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Szűkebb környezete utcavonalon álló épületeinek karakterét mutatja. Egyszintes, zártsorú beépítésű épület 
cserépfedésű nyeregtetővel, kő lábazattal. Vakolatdíszei és nyílászárói visszafogottak, ugyanakkor fa kapuja 
gazdagon faragott. Utcai homlokzatán egy előlépcső nélküli ajtó áll – szűk környezetében ez a zártsorú 
beépítés egyedülálló megoldás, más homlokzati ajtók tornácra nyílnak. Utcai homlokzatát és udvari 
oromfalát sűrűn benőtték a nem örökzöld futónövények, a szomszédos épületek között erre további példákat 
találunk. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele vagy a századforduló. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Az utca eme szakaszának karakterképző eleme. Környezetében sűrűsödnek az utcavonalon álló beépítések, 
de zártsorúvá a beépítés csak ezen telken fejlődött. Utcai arányos épülettömege megtartandó. Részletgazdag 
fa nyílászárói az adott kor asztalos kisiparának értékes emlékei. Faragott kő lábazata Visegrádra jellemző 
érték, vakolt párkánya és nyílászáróinak keretezése jelenleg egyszerű, de feltételezhetően korábban 
részletgazdagabb volt. 

ÁLLAPOT Felújítandó, rossz állapotú vakolat, javítandó lábazat, pótlandó oromfali vakolat, festendő nyílászárók. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás. Egykor meglévő vakolatdíszek, faragott nyílászárók kutatás alapján történő visszaállítása 
javasolt. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-22 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 64. HRSZ.: 115/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A Patak sétány érkezésénél, közel annak tengelyében található – enyhén exponált fekvéssel. Szabadon álló 
villa, utcára néző főhomlokzattal, kiemelt középrésszel. Homlokzati falai attikaszerűen az ereszvonal fölé 
nyúlnak, reprezentatívabbá téve a tömeget. Lábazata az utcai homlokzaton kőből épült vagy kőborítású, 
amelyben a pince nyílásai alacsony záródású kő boltívek alatt ülnek. Vakolt homlokzata – jelen állapotában – 
díszítetlen. Kiemelendő építészeti részlete a historizáló bádog szellőzőablak, amely csak az utcai homlokzat 
tengelyétől balra maradt meg. Utcai ablakai boltíves záródásúak. Homlokzatát nem örökzöld futónövények 
borítják. Az épületet átépítették, hátrafelé bővítették, toldalékokkal látták el. Kerítése kő lábazaton 
kovácsoltvas oszlopok közti Haidekker dróthálóból áll, ami illeszkedik az épülethez, de csak a kapu 
díszesebb kiképzésű.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűleg a századforduló környékén, a XX. sz. elején építették. Telkének területén XVI-XVII. századi 
településnyomokat tártak fel. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca déli szakaszának az egyetlen megmaradt villaépülete. Tömegképzése reprezentatív, jó arányú, a 
futónövények hangulatossá teszik és ellensúlyozzák a díszítések hiányát. A Patak-sétány felől feltáruló 
látványa városképi szerepét erősíti. Eredeti fa nyílászárói egyedi értéket képviselnek. A kerítésen is 
megjelenő faragott kő lábazat, valamint a Haidekker hálós kerítésmezők és kapu is építészeti értéket 
képviselnek. 

ÁLLAPOT Az épület állapota kielégítő, szerkezeti probléma nem látható, azonban vakolt felületei, fa nyílászárói 
felújítandók, udvari lábazata pótlandóak. 

JAVASLATOK Szakszerű felújítás, karbantartás. Felújításkor javasolt az eredeti állapot architektúrájának, részletképzésének 
visszaépítése a lehetőségek szerint a rendelkezésre álló tervek, fotók, dokumentumok és kutatások alapján. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Mária-lak 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-23 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u 66. HRSZ.: 123 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Szállás 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Az utca eme szakaszára jellemző oldalhatáron álló, utcai oromfalas, oldaltornácos, jó állapotban megmaradt 
hagyományos parasztházainak egyike. Vakolt homlokzata alapvetően visszafogott, parasztházakra jellemző, 
profilozatlan keretezésekből áll, ám utcai ablakai alakhűen historizáló, erős kiülésű, részletesen faragott 
konzolokon nyugvó alsó és felső párkányzatot kaptak. Lábazata az utcai homlokzaton kő (de az udvari vakolt 
lábazattal egységesen szürke színűre festve), tornáca mívesen faragott fa szerkezetű, faragott deszkákból álló 
mellvéddel. Cserépfedésű nyeregtetején egységes, egy sorban álló, fehérre festett betonelemmel fedett 
téglakémények állnak. Hátsó udvarában kissé idegen tömegű épület áll. Kerítése kő lábazatos kovácsoltvas 
kerítésmezőkkel, kapuját kő pillérek szegélyezik – ami illeszkedik az általános városképbe, azonban inkább a 
belsőbb területek utcavonalon álló beépítésének karakteréhez áll közelebb, mint a parasztházéhoz. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűleg a XIX. sz. végén vagy a XX. sz. első harmadában építették. Utcai homlokzatának arányaiból 
arra lehet következtetni, hogy a tornác egykor egészen az utcáig futott, és ott nyílással jelent meg. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A közvetlen környezet utcaképét adó parasztházak egyike, szép és a nagyobb villaépületekkel is kapcsolatot 
teremtő részletképzéssel. Egyedi értéke: tömege, arányai, oldalhatáron álló beépítése, nyílásarányai, illetve 
különösen kiemelendő anyaghasználata és részletképzései, díszítései - kiváltképp a vakolatarchitektúra és a 
tornác faragott fa szerkezetei. 

ÁLLAPOT Kiváló, felújított. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás. Későbbi átépítéskor megfontolandó korhű osztott fa ablakszárnyak elhelyezése az 
utcai homlokzaton. Udvarán a burkolt és a zöld felületek aránya – a funkcióból és a környezet adottságaiból 
is kifolyólag – kedvezőtlen, ezen érdemes javítani, amikor arra lehetőség adódik. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-24 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca 71.HRSZ.: 45/1 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egyszintes, utcavonalon álló beépítésű épület cserépfedésű nyeregtetővel, amely a kapubejáró felé 
attikaszerűen tető fölé nyújtott oromfallal záródik, az oldalhatáron álló sarkánál pedig kontyolva fordul be. 
Egyszerű vakolatarchitektúrás homlokzat, vakolt lábazattal. Álpillérei a lábazaton szervetlenül ülnek, 
formálásuk elnagyolt. Újonnan beépített fa nyílászárói osztatlanok, az eredeti nyílásoknál valószínűleg 
szélesebbek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Építésének ideje a századfordulóra tehető. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A közvetlen környezetében megszűnt eredeti beépítés emlékét őrző arányos tömegű épület. Beépítésén, 
tömegén, tetőidomán túl nyílásainak geometriája, elhelyezése (szabályos tengelyessége) emelendő ki. 

ÁLLAPOT Jó állapotú, felújított épület. 

JAVASLATOK Felújításkor, átépítéskor megelőző kutatás alapján az eredeti jellegnek megfelelő osztott fa nyílászárók 
beépítése, részletképzések, színezések és a feltételezhető kő lábazat visszaépítésének előtérbe helyezése 
javasolt. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-25 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca 76.. HRSZ.: 128/1 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A fő utcai teresedésének lezárásaként, markáns, sarki pozícióban lévő épület. Egyszintes, cserépfedésű 
nyeregtetős, oromfalas záródású épület. Sarka 45°-ban lecsapott, jelenleg használaton kívüli ajtóval (egykori 
üzletbejárat); a teresedés öblében a homlokzat folytatásaként kialakított kosárgörbe vonalú boltíves udvari 
kapu áll. Homlokzati vakolatarchitektúrája szabadon, átértékelve, ám szigorú ortogonális rendbe foglalva 
historizáló. Lábazata vakolt, új fa nyílászárói előtt zsalugáterek állnak.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a század első évtizedeire esik. Üzletként működött. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca teresedését markáns módon lezáró, gazdag vakolatarchitektúrájú, a környező parasztházak között 
városiasodó beépítés felé mutató épület. Az utca ezen szakaszának jellegét megadó karakteres épület. Mind 
beépítése, tömege, tetőformája és nyílásai, mind anyaghasználata, szerkezetei (pl. nyílászárók) és 
részletképzése, vakolatarchitektúrája védendő. A homlokzat folytatásaként kialakított kerítés és a kosárgörbe 
lezárású kapunyílás is megőrzendő, díszítéssel és címermezővel együtt. 

ÁLLAPOT Jó állapotú épület, új nyílászárókkal. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás. A tetőfedés felújítás esetén településképbe illő megoldásra - pl. egyenes végződésű 
sík kerámia cserépre - cserélendő. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Posta 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-26 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca 77. HRSZ.: 656 

TULAJDONOS Állami (Magyar Posta Zrt.) 

RENDELTETÉS Posta 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Sarkon lévő zártsorú, egyszintes beépítés. Gazdag eklektikus vakolatarchitektúra sarokarmírozással, fogazott 
párkánnyal, tört timpanonos, gazdag részletképzésű nyíláskeretezéssel. Fedése síkcserép, melyet csupán egy-
egy tetősíkablak bont meg, nyílászárói az eredetieknek megfelelő osztott fa szerkezetek, a lábazata vakolt. A 
szolgáltatásra utaló cégérek, információs táblák visszafogottak, illeszkedőek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltehetőleg a századforduló környékén építették. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Kitűnő és az eredetinek megfelelő állapotban lévő épület, a Fő utca belső szakaszának egyik 
legkarakteresebb, a zártsorú szakaszt nyitó eleme, gazdagon díszített vakolatarchitektúrával. . A telek 
beépítésén, az épület tömegén, tetőformáján, nyílásain túl a ma látható állapotában megőrzendő a teljes 
homlokzat, annak anyagaival, díszítéseivel, a beépített szerkezetekkel együtt, beleértve a színhasználatot is. 

ÁLLAPOT Felújítva, de a lábazat pár helyen sérült. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-27 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca 79. HRSZ.: 654, 655 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egyszintes, zártsorú beépítésű épület cserépfedésű nyeregtetővel. Ablakai és ajtói gazdagon profilozott, 
faragott fa nyílászárók, a szemöldöknél enyhén ívesen lekerekített nyílásban, klasszicista jellegű részleges 
keretezéssel (sima vakolt alapfelületen úszó alsó és felső párkányzat). Vakolatarchitektúrája a fehér vakolt 
alapfelületet nem nyomja el, de a megjelenő elemek mégis markánsak, részletesen kidolgozottak, részben a 
természetes homokkő színnek is köszönhetően. Sarkán sarokarmírozás található, lábazata kő, kiülő vakolt 
téglasor lezárással. Csak személykapuja van, nagy méretű, udvarra vezető kapuja nincs. Az épület két külön 
telken fekszik, aminek következménye az eltérő cserépfedés és a homlokzat festésében lévő 
árnyalatkülönbség.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca belső szakaszának karakterét meghatározó, zártsorú beépítésű épületeinek egyike. A környező 
historizáló épületek burjánzóbb, neobarokkot és eklektikát idéző erősebb formálású és mélyebb kiülésű 
tagozatainak visszafogott, higgadt, klasszicizmust idéző ellenpontozása. Az ablakok felső sarkainak enyhén 
íves kialakítása Visegrádi jellegzetesség. Védendő a teljes homlokzat ma látható formájában, részleteiben és 
egészében – az egységesítendő, nem illeszkedő elemeket (pl. déli utcai kapu) ide nem értve -, tömege, 
tetőidoma és fedése. 

ÁLLAPOT Jó állapotú, de a vakolat helyenként mállik, a lábazatot záró profil sérült, a nyílászárók festendőek. 

JAVASLATOK Későbbi, előzetes kutatást követő szakszerű felújítás, illetve annak keretében a cserépfedés és homlokzati 
festés egységesítése. A 654-es hrsz.-ú telken lévő épületrész ajtajának cseréje az eredetinek megfelelő ill. a 
homlokzat többi nyílászáróihoz illeszkedő nyílászáróra. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Polgármesteri hivatal 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-28 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca 81., HRSZ.: 650 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Intézmény / polgármesteri hivatal 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Zártsorú, egyszintes és térdfalas tetőtér-beépítéses épület. Homlokzatának eredeti jellegét az 1950-es évekbeli 
átalakítás során elvesztette. Utcai homlokzata kortárs jelleggel kiegészített, átépített, tömege, osztása, vakolt 
felülete a Fő utcához illeszkedő. A hagyományos, az utcaképbe illő osztott fa nyílászárók mellett kortárs 
részletképzésű kaput és műkő lábazatot, tagozatokat kapott. A tetőtéri térdfalban lévő nyújtott alakú 
ablaksora előtt fémrács fut, amely az ablaksort vizuálisan a földszinti nyílástengelyekhez illeszti. Az udvari 
szárnyak teljesen újraépültek az átépítések során. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az 1950-es években átépítették, melynek során eredeti jellegét elvesztette. 2015-ben Bártfai Tamás tervei 
alapján felújították, átépítették az udvari szárnyak teljes újraépítésével, illetve egy új, függetlenül is 
működtethető üléstermet is kapott lépcső-galériával, terasztetővel. Ekkor az utcaképtől leginkább idegen 
elemek eltávolításra kerültek (négyzetes arányú nyílászárók) vagy megszűntek, beépültek (középső attikafal-
szerű, lépcsős kiemelés), de a historizáló homlokzat nem került visszaállításra. A párkány megemelésével az 
épület illeszkedik a szomszédos épületekhez. (forrás: Félegyházi András: Városközpont beruházás – Új 
koncepció – 2012. szeptember, 2012. szeptember 24., http://www.visegrad.hu/uj-koncepcio-2012-
szeptember, utolsó letöltés: 2018. 05.07.) 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca belső szakasza zártsorú beépítésének arányos tömegű, karakteres épülete jól illeszkedő kortárs 
részletekkel. Kiemelten védendőek azon elemei, attribútumai, amelyek a zártsorú utcaképbe illesztik: 
ereszvonala, osztópárkánya, lábazata és a többi, a homlokzatot tagoló elem, nyílásai és nyílászárói, valamint 
tetőidoma és fedése. Védendő az udvari beépítés, hagyományos térarányai, különösen a tornác architektúrája; 
megőrzendő, jellegében megtartandó az illeszkedő anyaghasználat. 

ÁLLAPOT Felújított. 

JAVASLATOK Szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1994. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Étterem, lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-29 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca 83. HRSZ.: 646 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Étterem, lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Zártsorú beépítésű épület, amely a mellette lévő, közforgalom számára megnyitott templomkertre 
oromfalával és udvarával néz. Tömegformálása nem saroképületre jellemző, de oromfala - kiemelt 
pozíciójának megfelelően - az utcai homlokzattal egyenértékű architektúrát kapott. Egyszintes, cserépfedésű 
nyeregtetős, oromfalas tömeg. Homlokzata egyszerű vakolatarchitektúrát kapott (tagolatlan álpillérek 
(vakolatsávok), zárópárkány, visszafogott nyíláskeretezések), oromfala macskalépcsővel záródik. Nyílászárói 
egységesen fából készült, újabb szerkezetek, de nyílásméreteik, záródásuk, jellegük eltér egymástól. Udvari 
szárnya egyszerűbb kiképzésű, a templomkertből korlátozottan látszik; itt vakolatlan tégla kerítés fut a 
telekhatáron. A telek hátsó végében kis méretű, díszítetlen, hagyományos szerkezetekből és részletképzéssel 
felépített épület áll, amely oromfalával a templomkertre fut ki, így érzékelhetően meghatározza a teresedés 
hangulatát. Homlokzatán Zoller Attila, világhírű jazz-muzsikus emléktáblája látható. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűleg a századforduló környékén épült beépítés. Oromfala eredetileg ablaktalan tűzfal volt. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A zártsorú utcakép jellegzetes, jó arányú, záró eleme, eredetinek megfelelő vakolatdíszítéssel. Megőrzendő 
érték beépítése, tömege, tetőidoma, eresz- és homlokzati tagoló vonalainak magassága; azaz az épületet az 
utcaképbe illesztő geometria. Védendőek az eredeti állapotnak megfelelő homlokzati elemei (nyílások, 
nyílászárók, homlokzatdíszítés), és az ebből fakadó összkép, amelyet az eredeti állapot kutatása alapján kell 
teljes értékűvé tenni. 

ÁLLAPOT Jó; a vakolat, festés helyenként javítandó. 

JAVASLATOK Homlokzatok nyílászáróinak egységesítése előzetes kutatások alapján, alapvetően az utcaképbe illeszkedő 
nyílászárók beépítésével. Visszafogott, az épülettel összhangban lévő cégérek, feliratok, árnyékoló 
szerkezetek és burkolatok alkalmazása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE „Zöld-ház” 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-30 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 85. HRSZ.: 357/1, 357/2, 357/3 

TULAJDONOS 357/1, 2: Visegrád Város Önkormányzata 

357/3: magántulajdonban 

RENDELTETÉS Lakó- és üzletház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, utcavonalon álló, a Fő utcára és a Nagy Lajos utcára is historizáló, vakolatarchitektúrával 
díszített homlokzatai néznek. Az épületben kialakított üzlethelyiségek külön helyrajzi számon szerepelnek, 
önállóan működnek. Az sarki üzletben eredetileg a hátsó szárnyban működő mészárszék és húsfeldolgozó 
üzem készítményeit árulták, ma is húsbolt. A hátsó épület alatt boltozatos pince található, mely 
jégveremként is funkcionált. Sarki bejárata rímel a gyógyszertár tömegképzésére. Az épület alatt jégverem 
található. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele vagy a századforduló környéke. Egykor hentes működött 
itt, a jelenlegi kocsma épülete mészárszék volt. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A saroképület Visegrád kiemelt, markáns, arculatot meghatározó eleme. A zártsorú utcakép jellegzetes jó 
arányú, sarokeleme, részben még eredeti vakolatdíszítéssel. Eredeti díszített faablakok, külső és belső 
spaletták. Védendőek eredeti szerkezetei, anyaghasználata, befoglaló geometriája és részletképzése 
(különösen vakolatdíszei) egyaránt. A nem illeszkedő elemek (pl. új nyílások, tégla burkolatok) 
megszüntethetőek (megszüntetendőek); új nyílások nyithatóak, de az jelenlegi és eredeti nyílásrendbe 
illesztve és az eredeti részletképzéssel, látszó szerkezetekkel azonos módon kialakítva. 

ÁLLAPOT Felújítandó 

JAVASLATOK Felújításkor az épület karakterét adó homlokzatdíszítés helyreállítása, egységes üzletportálok építése. Eredeti 
architektúra helyreállítása Fő utcai nem illeszkedő beépítés helyén. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház (egykori OMF építésvezetőség) NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-31 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 91-93. HRSZ.: 353, 354 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Jelenleg használaton kívül 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, utcavonalon álló, historizáló, XIX. századi, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal, a Fő 
utcára nyíló szegmensíves záradékú, kétszárnyú fakapuval. Az épület alatt jégverem található. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült a XIX. század második felében 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Zártsorú, kapubejárós épülettömege, historizáló homlokzatképzése, díszített fa ablakszerkezetei emelik a 
város védendő értékei közé. Fentieken túl tetőidoma, fedése is védendő. 

ÁLLAPOT Felújítandó 

JAVASLATOK Felújításkor a homlokzat díszítésének helyreállítása, eredeti ablakok felújítása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-32 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 92. HRSZ.: 139/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, utcavonalon álló, összetett tetőformájú, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal, csatlakozó 
kerítéssel, oldalsó tornácos bejárattal. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 1920-30-as években épült, Szikriszt György kőműves mester alkotása, melyet homlokzati emléktábla jelez. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kertvárosi hagyományokat ápoló, jellegzetes karakterű lakóház. Védendő a két világháború közti 
kertvárosi építészetet őrző tömege, geometriája, arányai, valamint a főbb, karaktert megadó részletei: 
vakolatarchitektúrája, orom- és ereszdeszkázat, nyílások arányai, nyílászárók osztása. Anyaghasználata 
(vakolat, fedés a kiegészítő fa- és bádogszerkezeteivel, nyílászárók, lábazat) megőrzendő. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás. Felújítás esetén a homlokzati színezés felülvizsgálandó. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-33 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 99. HRSZ.: 349/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias/falusias, utcavonalon álló, egyszerű homlokzatú épület, a Fő utcára nyíló egyenes záradékú, 
kétszárnyú fakapuval, középen gyalogkapuval. Fedése sík kerámiacserép, lábazata két sor kő, ablakai eredeti 
pallótokos fa nyílászárók. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XIX. században épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Hagyományos utcaképet erősítő, rendezett épület. Homlokzati- és tetőfelületének, nyílászáróinak aránya és 
részletképzése hűen őrzi a falusias és kisvárosias beépítést, emiatt utcáról látható architektúrája egészében és 
részleteiben egyaránt védendő, tömegalakítástól a részletképzésig és anyaghasználatig 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás. A sarkon kialakított kettőzött lefolyója felújítás esetén egyszerűsítendő – 
egyszeresre cserélendő – az ereszvonalak összeillesztésével. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-34 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u .113. HRSZ.: 340 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A Széchenyi tér északi oldalát lezáró, falusias, utcavonalon álló, egyszerű homlokzatú saroképület, 
jellegzetes beépítési móddal. A tornácot utólag beépítették. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az 1885-ös kataszteri térképen az egy traktusos, hosszú tömeget már mai formájának megfelelően 
ábrázolták, a beépített területet határoló épületnek feltüntetve. Valószínű építési ideje a XIX. sz. középső 
vagy utolsó harmada. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Hagyományos tömegképzés és beépítési forma; a Millenniumi kápolna körüli tér karakterét meghatározó 
épület. Különösen védendő hosszú, egytraktusos tömege, megbontatlan (csak kéményekkel tagolt) teteje, 
fedése, valamint az oromfali nyílásrendje. 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Felújításkor egységes szerkezetű ablakok beépítése, a homlokzati nyílásrend rendezettebbé tétele, a hasonló 
nyílások méreteinek és függőlegese pozícióinak egységesítése. Mérlegelendő a tornác beépítésének 
megszüntetése és az oromfal eredeti képének visszaállítása, vagy egy ahhoz közelítő architektúra és 
arányrendszer kialakítása az egykori tornácra eső oromfali nyílás átépítésével, korhű, visszafogott 
vakolatarchitektúra alkalmazásával. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Milleniumi kápolna 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-35 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

  

CÍM/HRSZ Fő utca – Széchenyi utca találkozásában HRSZ.: 301/3 

TULAJDONOS Egyházi 

RENDELTETÉS Kápolna 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Szabadonálló, egyhajós, romantikus kápolna, félköríves záradékú, tömör fa kapuval, korcolt fémlemez 
fedéssel. A kápolnához lépcsősor vezet. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A falu lakói a Millennium idején építették a Szent Sebestyén vértanú tiszteletére, egy lebontott templom 
helyére. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Egyedi történeti értéket is képviselő, egyszerű tömegformálású, vakolatdíszes kápolna. Mai formájában 
védendő, megőrzendő, beleértve tömegét, anyaghasználatát, részletképzését, díszítéseit, összes szerkezetét. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Étterem 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-36 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Rév u. 4/a. HRSZ.: 89/1 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Étterem 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, utcavonalon álló, L alakú épület, historizáló, vakolatarchitektúrával díszített négytengelyes 
homlokzattal. Belső udvar felé tornáccal fordul, melynek a telek hátsó része felé eső része stílus- és 
szerkezetazonos toldás. Ablakai faragott díszes fa kapcsolt gerébtokos nyílászárók eredeti belső spalettákkal, 
szemöldöküknél kis sugarú ívben lekerekítve; lábazata ciklopkő. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Közelmúltban fölújítva 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Beépítése, tömege, arányai egyediek, védendőek. 
Megtartandó érték homlokzati díszítése, faragott kő lábazata, nyílásrendje és a sarkokban ívesen záródó 
szemöldökű Visegrádon jellegzetes egyedi nyílászárói, valamint tetőidoma és fedése. Udvarában a tornác 
szerkezete és vele együtt a jelenlegi egységes összkép megőrzendő érték. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás. Felújítás esetén a tömbbelső közterületei felé néző tetősíkokon megjelenő 
épületgépészeti kivezetéseket a településképbe illeszkedőbb megoldással (falazott körülépítés, míves 
fémburkolattal vagy más hasonló esztétikai értékű szerkezettel) kell kicserélni. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-37 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Rév u. 8. HRSZ.: 91/1 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, utcavonalon álló épület, historizáló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal. Az eredeti fa 
pallótokos ablakokat modern fa ablakokra cserélték. Kő kerítéspillérek, „Haidekker-hálós” mezőkkel. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezett építési ideje a századforduló, a XX. sz. eleje. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Tömege, kontyolt tetőidoma egyedi, szimmetrikus 
nyílásrendje az utcaképbe illeszkedő értékké teszi. Vakolatdíszítése, valamint faragott kő lábazata és a 
kerítés vele közel azonos megjelenésű lábazata, pillérei (a Haidekker-hálós mezőkkel) megőrzendő. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás. Felújítás esetén a nyílászárók az eredeti karakter szerint helyreállítandók. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház (Bánffy-Váradi villa) 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-38 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Rév u. 12. HRSZ.: 90/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A Rév u. torkolatánál nagyobb kertben szabadon álló XIX. századi villa; a házhoz az 1980-as években 
éttermi rész épült. Egykor itt működött a Nádler-vendégő. Tornyos sarokpavilonjának tetején rácsos 
díszítéssel. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűleg a századforduló környékén építették. Az épület szerepel egy 1910 körüli képeslapon, fölötte 
„Herzield villa” megnevezéssel. [forrás: Szőke Mátyás: Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. 
Különszám p2] 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvárosi polgári villa jellegzetes példája. Különösen védendő arányos tömegformája, nyílásrendje, 
eredeti fa nyílászárói, a tornác és az oromfali faragott fa szerkezetek. Tetőidoma a korabeli villaépítészet 
és azok előképeinek őrzője. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás, felújításkor az azbeszttartalmú fedés cseréje cserépre és környezetkímélő 
semlegesítése. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-39 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Nagy Lajos u. 1/a. HRSZ.: 644/1 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, szabadonálló épület, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal. A négy ablaktengely között 
falfülke a homlokzaton, jelenleg nincs benne szobor. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az 1885-ös kataszteri térképen szerepel egy közel azonos alaprajzú épület, egyező pozícióban. 
Feltételezhetően a XIX. sz. végén, esetleg a századforduló környékén, a XX. sz. elején épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája; a templomot övező közterületek hangulatát meghatározó 
épület. Különösen védendőek az épület, telek körüli tereket, azok arányait és hangulatát megadó elemei, 
így kiváltképp tömege és beépítése, tetőidoma és fedése. Szintén kiemelendő díszített homlokzata, 
beleértve a nyílásrendet és nyílászárókat, a teljes díszítést, vakolatkeretezést és falfülkét. Színei 
anyaghasználata őrzendő. A kerti kút szintén hozzáad a templom körüli tér hangulatához, így felújításra 
javasolt. 

ÁLLAPOT Helyenként felújításra szorul 

JAVASLATOK Vakolathibák javítása, színezés egységesítése, eredeti ablakok felújítása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-40 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Nagy Lajos út 6. HRSZ.: 361/1, 361/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, szabadonálló épület, historizáló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XX. sz. elején épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Védendő az utcán megjelenő tömege, kontyolt, 
tetőfelépítményekkel csak kis mértékben és illeszkedő módon bolygatott tetőidomával, homlokzati 
nyílásrendjével, nyílásarányaival. Kiemelt értéket képvisel a homlokzati díszítése valamint a szemöldöknél 
kis sugarú ívben lekerekített ablaknyílás. 

ÁLLAPOT Falak helyenként vizesednek, homlokzat karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Homlokzat és eredeti ablakszerkezetek fölújítása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-41 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Nagy Lajos út 8. HRSZ.: 363/7 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Szállásépület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, utcavonalon álló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal, a homlokzathoz kapcsolódó 
falszakaszban kosáríves záródású fa kétszárnyú kapuval. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltehetőleg a XIX. században épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Az épülethez csatlakozó kosáríves épített kapuzata, 
arányos alaknyílásai és tömegformája a tér sarkát lezáró helyzetével együtt egyedi építészeti érték. 
Vakolatarchitektúrája a jó arányú nyíláskeretezések, pilaszterek egyedi értéket képviselnek, Eredeti 
pallótokos ablakai, a faszerkezetű kapu megőrzendők. 

ÁLLAPOT Homlokzata felújításra szorul 

JAVASLATOK Megelőző kutatás alapján a homlokzat és eredeti ablakok felújítása, az eredeti díszítés helyreállításával, az 
épülethez illő reklámfelület, cégér kialakításával. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház és kerítése 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-42 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Zách Klára u. 3. HRSZ.: 51 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Hagyományos, oldalhatáron álló, utcai oromfalas, hosszú, keskeny traktusú arányos épülettömeg fa pillérek 
gyámolította oldaltornáccal. Részletképzései kiemelendők: jó arányú fa nyílászárói, a tornác fa szerkezetei és 
a tégla tagozatok, keretezések. Növényzettel befuttatott, terméskőből rakott kerítés. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az épület a XIX. század második felében vagy a századforduló környékén, a kerítés feltételezhetően a 
XX. század közepén épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A lakóház Visegrád hagyományos, falusi jellegű beépítését őrzi, amelyet a településmagban felváltott a 
zártsorú beépítés. A telepítés e tekintetben a környező utcaszerkezettel nagyon szoros és védendő egységet 
képvisel. A ház oldaltornácos, hosszú tömege, nyeregteteje, fa nyílászárói közel eredeti formájukban 
maradtak meg. Kiemelendő érték az utcai homlokzat és annak elemei, arányai. A kerítés Zách Klára utca 
jellegzetes, karaktert teremtő térfala, faragott kő anyaghasználata a korabeli Visegrádra jellemző 
rakásmódja értéket képvisel. 

ÁLLAPOT Az utcai homlokzat kielégítő, az oldalhatáron álló fal vizesedik, a további szerkezeteket tekintve felújítandó. 
A kerítés karbantartott. 

JAVASLATOK Teljes felújítás az eredeti állapot minél teljesebb megőrzése mellett. A kerítés rendszeres karbantartása. 
(Kapuval, a tornác kapcsolódó részével együtt kezelendő.) 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-43 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Zách Klára u. 23. HRSZ.: 637 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Két egymáshoz közeli, párhuzamos, de jelentős szintkülönbségű utca között álló telekre épült emeletes, 
mindkét oromfalával utcavonalon álló épület. Homlokzata általános helyen díszítetlen vakolat, a felsőbb 
utcára néző oromfala vakolatlan tégla, amely illeszkedik az alacsony, kőpilléres téglakerítéshez. Az alsó szint 
udvari ragasztott kő burkolata kissé idegen. Zöldre festett, faragott fa szerkezetekből álló oldaltornáca ritka 
módon az emeleten helyezkedik el, de még a felsőbb utca szintje alatt. Fedése kettős hódfarkú cserépfedés. 
Kő kerítése, valamint a hozzá illeszkedő kő támfal és az ahhoz kapcsolódó szerkezetek (pl. falazott kémény, 
lépcső) egyedi hangulatot adnak a kis trapéz alakú udvarnak. 
 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűleg a XIX. században vagy a századforduló környékén épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Pincesor jellegű szituációba épített hagyományos, a korabeli falusi, kisvárosi építészetet őrző, ám mégis 
egyedi, karakteres emeletes épület egyedi részletekkel. Telepítése, emeletes tömege, tégla hátsó 
homlokzata és támfala, kerítései hangulatos, az utcában arculatot meghatározó épületté teszik. Tornácának 
fa elemei, eredeti nyílászárói, mintázott fa mellvédje értéket képviselnek. 

ÁLLAPOT Felújításra szorul. 

JAVASLATOK A felújítás során az eredeti míves faszerkezetek helyreállítása. A napelemek tájidegen kihelyezése 
átalakítandó. Javasolt az udvari kő burkolat cserélje az architektúrába illő, illetve a kerítéshez és támfalhoz 
jobban illeszkedő burkolatra. A kerítés nádfonata helyett mérlegelni kell egyéb, illőbb megoldások, pl. élő 
növényzet alkalmazását. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház és kertkapuja 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-44 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Zách Klára u. 29. HRSZ.: 624 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Hosszú, egytraktusos, oromzatos, fa tornácos, 1 emeletes lakóház cseréppel fedett tégla kerítéssel és 
kovácsolt vas kertkapuval. Tornácának oromfali végződéséhez – a terepviszonyokat kihasználva - faragott fa 
erkélyszerkezetet illesztettek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XIX. sz. végén vagy a XX. sz. elején épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A tornácos lakóház egyedi értékes példája. Hosszú tornácos tömegformája megőrzendő. A tornác fa 
szerkezetei, díszített deszka mellvédje, a tornácvégi kiugró fedett fa erkély egyedi értéket képviselnek. A 
kovácsoltvas kapu egyedi érték. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás, faszerkezetek állagmegóvása 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Református imaház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-45 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Kálvária lépcső HRSZ.: 633 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

L-alakú épülettömeg, tornáccal. Mellette a Kálváriára vezető lépcső. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Lakóházból alakították Református gyülekezeti házzá az 1930-as években; 1938. augusztus 2-án 
szentelték fel. Áprily Lajos a gyülekezet aktív tagjaként rendszeresen megfordult az épületben., 1962-től 
presbiter, adományaival jelentősen hozzájárult a gyülekezeti élethez és az épület fenntartásához.  Ma már 
nem imaházként működik. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Elsősorban helytörténeti értéke emeli a védendő épületek sorába.  Ezen túl a Kálváriára vezető lépcső melletti 
különleges elhelyezkedése is megőrzendő. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 
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Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház - „Lang-ház” 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-46 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Pázmány Péter u. 3. HRSZ.: 610 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Jelenleg használaton kívül 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Az épület egy traktusos tornácos földszintes ház. Két különböző időben épült, mely a falazat szerkezetében is 
látszik. A régebbi rész a főépület, melyhez az utcafronti részen fészert toldottak hozzá. Falazata vegyes tégla, 
kő és vályog. A tornác két oszlopa újabb, feltehetőleg az épületet védő, a hegyomlást megakadályozó támfal 
építésekor rakták újra. Helyiségei: tornác, un. „tiszta” szoba, központi valamikori konyha és szoba. Az 
épületbe a tornácon át lehet bejutni, és van egy hátsó kijárat az épület mögötti kicsi háromszögletű kertrészre, 
melyből a fészer is nyílik. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A század első évtizedeiben hagyományos szerkezettel épült épületet még a háború előtt legalább egyszer 
átépítették. Egy 1921. áprilisi postai pecséttel ellátott Visegrád, Apátkúti patak völgyét ábrázoló 
képeslapon egyértelműen felismerhető az épület. Az 1990-es években szakszerűtlenül átalakították, majd 
2013-ban egy löszfal omlás következtében további javításokat végeztek rajta. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Az érintett telek örökségvédelmi besorolás alatt álló területen van a Római Kat. templom mögötti és az 
Apátkúti patak völgye felé néző Tamás-hegyen. Az épületet a helyiek Lang-ház néven emlegetik. Az erős 
lejtésű délies hegyoldal a középkor óta szőlőművelésnek adott otthont. Történelmi idők óta ismeretes ennek a 
területnek a beépítése, a hegyoldalba épített védett pincesorokkal, ennek köszönhető területi védettsége is. Az 
épület a pincesor kiinduló pontja. Népi építészeti hagyományokat őrző tornácos tömegformája, háromosztatú 
belső térszervezése és megmaradt eredeti nyílászárói spalettákkal, vasalatokkal - melyek a Visegrádi 
kisiparos kultúra részei - védendő értékek. 

ÁLLAPOT A tetőszerkezet rossz állapotban van, a beázások a falakat is károsítják. Teljes felújításra szorul. 

JAVASLATOK A telken lévő, jelenleg romos állapotú épület hasznosításra vár. A ház állapota szükségessé teszi megelőző 
állagmegóvási terv alapján az épület hagyománytisztelő felújítását. A toldalék épületrész bontása javasolt. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Üdülőépület 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-47 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Magas köz, HRSZ.: 604 

TULAJDONOS Magán (Bp. XXIII. ker. Önk. Soroksár tulajdona) 

RENDELTETÉS Üdülő 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Szabadonálló, üvegezett fa verandás épület. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűsíthetően a XIX. században épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Üvegezett verandája, arányos szimmetrikus tömegformája, hagyományos homlokzati tagolása emeli a 
védendő értékek közé. A veranda egyedi faszerkezete, eredeti nyílászárói, a fa andráskeresztek, a jellegzetes 
oromfali deszkaburkolat  és a deszkázott mellvéd egyedi építészeti értékek. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás és állagmegóvás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-48 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi u. 1. HRSZ.: 369 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Oromzatos, fésűs beépítésű, nyeregtetős falusias épület. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XIX. sz. második felében vagy a századforduló környékén épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Az archaikus, falusias beépítés fönnmaradt példája. A város középkori templomait összekötő út mentén 
kialakult beépítés irányára utaló jelölő épület. A fentiek alapján eredeti telepítése, tömegformálása, 
tetőidoma, anyaghasználata, színezése védendő értékek. 

ÁLLAPOT Felújításra szorul 

JAVASLATOK A felújítás során illeszkedő szín- és anyaghasználat alkalmazása, valamint a közterület felé kialakított 
tájidegen toldalékok eltávolítása, szervesen illeszkedő megoldásra cserélése javasolt. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-49 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi u. 3. HRSZ.: 368 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Oromzatos, fésűs beépítésű, nyeregtetős falusias épület. Kőkerítés és egyszerű díszítésű kovácsolt vas kapu. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XIX. sz. második felében vagy a századforduló környékén épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Az archaikus, falusias beépítés fönnmaradt példája. Hagyományos nyeregtetős hosszú parasztház 
tömegformája a vakolt téglapilléres tornácos előtérrel megőrzendő építészeti örökség. Eredetileg 3 osztatú 
hagyományos térszerkezete, anyaghasználata (vakolt fehér falak és mellvéd, eredeti faablakok, agyagcserép 
fedés értéket képviselnek. 

ÁLLAPOT Felújításra szorul 

JAVASLATOK A felújítás során illeszkedő szín- és anyaghasználat alkalmazása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-50 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi u. 5/b. HRSZ.: 367 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Oromzatos, fésűs beépítésű, nyeregtetős falusias épület. Kőkerítés és Haidekker hálós kerítésmező. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XX. sz. első felében környékén épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Az archaikus, falusias beépítés fönnmaradt példája. Hagyományos nyeregtetős tömegformája a bejárati oldal 
felé túlnyúló, kissé aszimmetrikus tetővel megőrzendő építészeti örökség. Utcai kéttengelyes nyílásrendje, 
hagyományos nyílásosztásai, látszó gerendás ereszalja értéket képviselnek. A kőlábazatos kerítés Haidekker 
hálós mezőkkel és kapuval is megőrzendő érték. 

ÁLLAPOT Felújított 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Kokas villa és kerítése 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-51 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi u. 11. HRSZ.: 330/2 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Művelődési ház és könyvtár 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A környező beépítéshez nem illeszkedő, nagyobb telek hátsó részén szabadon álló villaépület; az utca felől 
díszes, historizáló vakolt kapuépítménnyel. Mozgalmas, additív, vertikális jellegű, romantikus tömegalakítás, 
barokkos nyíláskeretezéssel, a földszinten neoromán jellegű tömzsi oszlopokkal és kerek nyílásokkal. Belső 
terei jellemzően díszítetlenek. Az épület mögött támfalként is funkcionáló, poroszsüveg boltozatos, kőből 
rakott tárolók állnak.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A XX. század elején épült. Bischitz-, majd Kokas-villa; az államosítás után üdülő, végül 1967 óta a Mátyás 
Király Művelődési Háznak ad otthont. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A polgári villaépítészet kiemelkedő példája Visegrádon, változatos tömegformálással, egyedi 
vakolatarchitektúrával és részletekkel. Polgárias jellegű eklektikus vakolatarchitektúrája, a nyíláskeretezések, 
szemöldök párkányok, az oszlopokon, fél-oszlopokon nyugvó boltívek, ballusztrádok megőrzendő értékek. A 
historizáló kapuépítmény a kőlábazatos pálcás kovácsoltvas kerítéssel is védendő érték. 

ÁLLAPOT Felújításra szorul 

JAVASLATOK A felújítás során az eredeti homlokzatdíszek és erkélymellvéd helyreállítása javasolt. Kerítése fa deszkázatú 
szakasza az eredetinek (meglévőnek) megfelelőre cserélendő, egységesítendő. A kapcsolódó kis kockakő 
burkolatok is megőrzésre javasoltak, kiegészítendőek (régiek és közlemúltban fektetettek egyaránt) 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kép forrása: sulinet.hu  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-52 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi u. 13. és 15 HRSZ.: 328 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Utcavonalon álló, oromzatos, falusias/kisvárosias épület; udvari homlokzata előtt fa tornác. Igényes 
részletképzés és díszített szerkezetek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XX. sz. elején épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Tömegformája, homlokzatosztása, verandája a hagyományos falusi/kisvárosi lakóház jellegzetes példája. 
Hagyományos nyeregtetős hosszú parasztház tömegformája a hosszoldalon végigfutó tornáccal megőrzendő 
építészeti örökség. A faragott fa tornácoszlopok, az esztergált fa ballusztrádos mellvéd egyedi érték. Az 
eredeti profilozott részletgazdag fa nyílászárók a zsalugáterrel a korabeli asztalosipar megőrzendő emlékei. 

ÁLLAPOT Felújított 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház tégla homlokzattal 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-53 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi u. 17. HRSZ.: 327 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Utcavonalon álló, oromzatos, falusias/kisvárosias épület; udvari homlokzata előtt fa tornác. Utcai homlokzata 
egyszerű mintázatos téglaburkolatú. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az épület feltételezhetően a XX. sz. elején épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Tömegformája, homlokzatosztása, verandája a hagyományos falusi/kisvárosi lakóház jellegzetes példája. 
Hagyományos nyeregtetős hosszúházas tömegformája a hosszoldalon csatlakozó tornáccal megőrzendő 
építészeti örökség. A mívesen rakott pilaszterekkel és lizénákkal tagolt utcai téglahomlokzat egyedi érték. 

ÁLLAPOT Felújított 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Lakóház  
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-54 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi u. 53. HRSZ.:305 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Utcavonalon, oldalhatáron álló, oromzatos, stukkódíszes falusias épület; udvari homlokzata előtt fa tornác. 
Archaikus típus. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Feltételezhetően a XX. sz. elején épült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Tömegformája, homlokzatosztása, verandája a hagyományos falusi lakóház jellegzetes példája. A hosszú 
földszintes épület nyeregtetős, a hosszoldalon tornácos tömegformája,  a tornác megmaradt eredeti 
részletei, az utcai homlokzat hagyományos osztásrendje, az aszimmetrikusan csatlakozó nyitott tornácrész 
építészeti értéket képvisel. A homlokzat eredeti elemei megőrzendők. A faragott kő lábazat is értéket 
képvisel. 

ÁLLAPOT A tetőszerkezet rossz állapotban van, a beázások a falakat is károsítják. Teljes felújításra szorul. 

JAVASLATOK A telken lévő, jelenleg romos állapotú épület hasznosításra vár. A ház állapota szükségessé teszi megelőző 
kutatás és állagmegóvási terv alapján az épület hagyománytisztelő felújítását. A toldalék épületrész bontása 
javasolt. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Temetői kápolna 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-55 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

  

CÍM/HRSZ Mátyás király utca, HRSZ.: 462 

TULAJDONOS Egyházi 

RENDELTETÉS Temető 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A temető a Mátyás király utca mentén fekszik, attól felfelé emelkedő domboldalon, jellemzően az utcára 
néző – és az emelkedő terep miatt jól látható – sírkövekkel. Kápolnája tégla homlokzatú kő lábazattal és 
tagozatokkal, korcolt rézlemez fedéssel. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A XIX. század elejétől működő temető. Itt nyugszik – többek között – Viktorin József, Zsitvay Tibor, Dörre 
Tivadar, Schulek Frigyes és Schulek János, Áprily Lajos, Gróh Gyula. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A város egykori lakóinak emléket állító kegyeleti hely. A domboldalra felkúszó sírok és a gazdagon díszített, 
historizáló temetőkápolna kompozíciója kiemelt értékké emeli a sírkertet. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás, beleértve a növényzetet is. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Latinovits-villa 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-56 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

  

CÍM/HRSZ Várkert HRSZ.: 087/9 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Jelenleg használaton kívül 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Külterületen, ősfás parkban épült szabadonálló, neoklasszicista villaépület. Jelentősen átalakították. 
A területen találhatóak az egykori Szent András monostor maradványai. Parküdülőként működött. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Latinovits Tibor építette 1923-26 között, ezt követően „az előkerten túl, egy kicsit magasabb teraszon, 
melléképületek, víztorony és egy „villanyfejlesztő telep” épült”.  1930-tól kezdődően már az Újságírók 
Kórház és Szanatórium Egyesületének tulajdonában álló üdülőként működött. [forrás: Szőke Mátyás: 
Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p4, p14]. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Karakterében, neoklasszicista stílusában Visegrádon egyedi helytörténeti elem. Eredeti tömegformája, 
portikuszos tornáca, eredeti nyílásosztása és nyílászárói megőrzendő értékek. Feltehetően eredetileg a 
jelenleginél gazdagabb vakolatarchitektúrával rendelkezett. 

ÁLLAPOT Romos, az eredeti állapothoz képest átépített. 

JAVASLATOK Teljes körű szakszerű felújítás az eredeti állapot kutatását követően. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. május 23. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Tornyos épület 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-57 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Várkert HRSZ.: 087/10 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Jelenleg használaton kívül 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Egykori Park üdülő (Latinovits-villa)tornyos épülete. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Valószínűleg a Latinovits villával egy időben (1923-26) vagy nem sokkal azt követően épült. A 
kapcsolódó épületszárnyak megsemmisültek. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Latinovits-villához tartozó egyedi emlék. Az épület egyedi tömegformája különleges megőrzendő érték. 
Az épület hagyományos anyaghasználata, faragott kőfalak, kőpillérek, vakolt falfelületek, hagyományos 
agyagcserép fedés építészeti értéket képviselnek. 

ÁLLAPOT Romos 

JAVASLATOK Teljes körű szakszerű felújítás, a megsemmisült részek helyreállításának mérlegelésével. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. május 23. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Magyar László tornacsarnok 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-58 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Rév utca 2., HRSZ.: 85/6 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Tornacsarnok 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Az épületben a helyszín történelmi múltja elevenedik meg – a fachwerkes szerkezet a falut a 150 éves török 
megszállást követően benépesítő sváb lakosság hagyományos építésmódját, a romos kőfal a helyi reneszánsz 
kori maradványokat idézi. A tornaterem, így Visegrád múltját idézve, városi térként fogalmazódik a képzetes 
fachwerkes házak között, ugyanakkor tágas tisztásként is, a hatalmas, virágablakokkal virágzó metaforikus 
tartófák között. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1989-ben Makovecz Imre tervei alapján. Elvégzendő állagmegóvási munkáinak tervét Sáros László 
György DLA készítette. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Visegrádon megépült organikus formanyelvű épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi 
kézjegyeket hordozó épület. Makovecz Imre épületlény-koncepciójának egyik értékes reprezentánsa. A hazai 
organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, részletképzései 
(nyílászárók egészen a kilincsig, ácsszerkezet, lábazat vonalvezetése, homlokzati struktúra)  védendő értékek. 

ÁLLAPOT A tetőszerkezet rossz állapotban van, a beázások a falakat is károsítják. Teljes felújításra szorul. 

JAVASLATOK Felújítása, bővítése az eredeti karakter megőrzésével lehetséges. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Eisler-ház 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-59 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Zách Klára u. 5. HRSZ.: 52/2 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Földszint + tetőtérbeépítéses családi ház. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1992-ben Makovecz Imre tervei alapján 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Visegrádon megépült organikus formanyelvű épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi 
kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Az elpusztult „Ágas-ház” és az 
1980-as években tervezett városközponti beépítés favázas architektúrájához illeszkedő részletképzései, 
anyaghasználata, színezése mostanra egyedülálló, ezért védendő érték. Eredeti tömegformálása, 
anyaghasználata, fedésképe, részletképzései védendő értékek. 

ÁLLAPOT Jó állapotú 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Fogadóépület és gondnoki lakás 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-60 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:0120/8 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Raktárépület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Szolgáltató épület és lakás 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1978-ban, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 2014-ben 
felújíttatta a Pilisi Parkerdő Zrt. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti 
tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, részletképzései (nyílászárók, kapcsolódó terasz) védendő 
értékek. 

ÁLLAPOT Jó állapotban 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Fürdőépület és kazánház 

(kemping) 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-61 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:0125/20 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Tábori fürdőépület és kazánház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A jurta tábort kiszolgáló fa fürdőépület és kazánház. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1979-ban, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, védendő érték. 
A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása, cseréje szükség szerint. A mellé tákolt fatároló építmény az eredeti architektúrához 
szervesen illeszkedőre cserélendő. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Két tisztasági épület (kemping) 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-62 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:0125/20 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Tábori tisztasági épület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A jurta tábort kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti 
tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, védendő érték. Az eredeti, „szarvakban” végződő tartók és az 
oszlopra állított attríbútum-szobrok is védendők. 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása, cseréje szükség szerint, ráfutó növényzet visszanyesése, karbantartása. Az eredeti 
koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítendő. A korábbi férfi és női attribútumokat ábrázoló 
díszek, és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az eredetivel megegyező módon pótolandók, 
helyreállítandók. A fogadó támfal látszó részeinek anyaghasználata az eredeti terv szerint helyreállítandó. A 
karakteridegen polikarbonát fedés szervesen illeszkedőre cserélendő. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kép forrása: makovecz.hu (utolsó letöltés: 2018. 06. 04.) 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Tisztasági épület (játszótéri parkoló) NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-63 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/2 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Játszótéri tisztasági épület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A játszóteret kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti 
tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, védendő érték. Az eredeti, „szarvakban” végződő tartók és az 
oszlopra állított attríbútum-szobrok is védendők. 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása. Az eredeti koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítendő. A korábbi 
férfi és női attribútumokat ábrázoló díszek, ,és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az 
eredetivel megegyező módon pótolandók, helyreállítandók. .A karakteridegen polikarbonát fedés szervesen 
illeszkedőre cserélendő. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Két tisztasági épület a Mócsai 

tanyánál 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-64 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Tábori tisztasági épület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A kirándulókat kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti 
tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, védendő érték. Az eredeti, „szarvakban” végződő tartók és az 
oszlopra állított attríbútum-szobrok is védendők. 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása. Az eredeti koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítendő. A korábbi 
férfi és női attribútumokat ábrázoló díszek, és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az eredetivel 
megegyező módon pótolandók, helyreállítandók. A karakteridegen polikarbonát fedés szervesen illeszkedőre 
cserélendő. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Tisztasági épület a 

vándortábornál 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-65 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Tábori tisztasági épület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A vándortábort kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti 
tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, kemencéje védendő érték. Az eredeti, „szarvakban” végződő 
tartók és az oszlopra állított attríbútum-szobrok is védendők. 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása. Az eredeti koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítendő. A korábbi 
férfi és női attribútumokat ábrázoló díszek, és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az eredetivel 
megegyező módon pótolandók, helyreállítandók. A karakteridegen polikarbonát fedés szervesen illeszkedőre 
cserélendő. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 

ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Főzőépület a vándortábornál 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-66 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Tábori főző és étkezőépület 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A vándortábort kiszolgáló fa főző és étkezőépület, belül kemencével. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1978-ban, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti 
tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, kemencéje védendő érték. A kapcsolódó vizesblokk is védendő 
érték. (Ld. másik adatlapon!) 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Mócsai-tanya 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-67 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.: 068/1 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

U-alaprajzú épület, mely a népi épületek alapvető elemeit (tornác, nyílások, anyaghasználat) ötvözi, 
melyekből sajátos, egyedülálló ház alakul ki. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 1982-ben épült Makovecz Imre tervei alapján. Madas László építtette erdészlakásnak. Mócsai-tanyának 
nevezik a korábban ott álló épület tulajdonosa után. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. . A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Védendő érték az 
„U”-alakú udvaros beépítés, az általános anyaghasználat, az ágasfás tornác és kapcsolata a házzal, a 
hagyományos paraszti és polgári vakolatarchitektúra alapján megalkotott összes részlet és az eredeti fedeles 
kapu. 

ÁLLAPOT Karbantartott, viszonylag jó állapotú épület. 

JAVASLATOK Rendszeres, szakszerű karbantartás, kültéri burkolatok felújítása az eredeti jelleg megtartásával. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Mogyoróhegy 

vendéglő 

NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-68 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, Panoráma út mellett HRSZ.: 071 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Vendéglő 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Makovecz Imre által tervezett faszerkezetű épület. Galériájára elforgatott gerendavégekből álló csigalépcső 
vezet. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 1982-ben épült Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes 
makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Homogén 
deszkaburkolata, földig érő fedése védendő karakter, amely a mogyoróhegyi együttes építményein 
végigvonul. Az 1980-as években európai hírűvé vált Mogyoróhegyi Kiránduló Központ „zászlóvivője”, 
címlap-szereplője. Lépcsőjének műemléki értékként történő bejegyzése folyamatban van. A meglévő 
berendezés nagy része (székek, asztalok) eredeti, védendő. 

ÁLLAPOT Karbantartásra, helyenként felújításra szorul 

JAVASLATOK Kívánatos a külső deszkázott tetőkaréj eredeti formában történő helyreállítása, az eredeti fatörzs 
szelvényekből álló padlóburkolat visszaállítása. .Az épület fő tömegén meglévő színt kell alkalmazni a 
teraszlefedéseknél is, hogy visszanyerje az épület eredeti, természeti képződmény jellegű formáját. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Korda-villa 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-69 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP  

 

CÍM/HRSZ Mátyás király utca/Mátyás köz HRSZ.: 386/5 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Lakóház 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Az épület díszes, fachwerkes szerkezetű villa 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET kb. 110 éves épület (szóbeli közlés alapján) 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Gazdagon díszített, egyedi architektúrával rendelkező épület. Míves ablakszerkezetei, nyíláskeretezése, 
nyílászárói, azok osztása és részlet kialakítása, homlokzati díszítése, – fa rácsozat és szerkezetutánzó díszítés, 
faragott gerendavégek, deszkaburkolatú oromzat – karakteres üvegezett verandája védendő. 

ÁLLAPOT Felújításra szorul. 

JAVASLATOK A felújítás során javasolt égetett hagyományos elemméretű (méhsejt alakú idomcserép – pl. Zsolnay –, 
egyenes vágású vagy valódi hódfarkú) cserép- vagy természetes palafedés alkalmazása, a jelenlegi 
azbeszttartalmú műpala szakszerű bontásával és semlegesítésével. Javasolt az utólag hozzáépített, nem 
odaillő toldalék bontása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Kisvasút végállomás és 

javítóműhely 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H1-70 

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mátyás király utca HRSZ.:0147/6 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Gazdasági épület (vadfeldolgozó?) 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Téglából és kőből vegyesen rakott falú műhelyépület, műpala fedéssel. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az 1921-32 között működő Apátkúti kisvasút visegrádi végállomásán eredetileg javítóműhely volt. A 
vágányok elbontása után gazdasági melléképületként funkcionál. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvasút két megmaradt épületének egyike, ipartörténeti emlék. Eredeti architektúra, igényes 
részletképzés –ciklopkő lábazat, kváderkő kapukeretezés, téglából kirakott kör alakú ablak– és szerkezetek 
jellemzik, ezek védendő értékek. 

ÁLLAPOT Az épület korának és használatának megfelelő, helyenként karbantartásra szorul. 

JAVASLATOK A tetőszerkezet felújításakor javasolt hagyományos elemméretű (méhsejt alakú idomcserép – pl. Zsolnay –, 
egyenes vágású vagy valódi hódfarkú) cserép- vagy természetes palafedés kialakítása, a jelenlegi azbesztes 
műpala fedés bontásával és szakszerű semlegesítésével. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Kisvasút kocsiszín 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H1-71 
VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület 

TÉRKÉP  

 

CÍM/HRSZ Mátyás király utca HRSZ.: 0147/5 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Melléképület, kerti tároló 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Favázas, tégla falmezőkkel épült, „fachwerkes” szerkezetű épület. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az 1921-32 között működő Apátkúti kisvasút visegrádi végállomásának kocsiszín épülete volt eredetileg. A 
vágányok elbontása után gazdasági melléképületként funkcionál. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kisvasút két megmaradt épületének egyike, ipartörténeti emlék. Fachwerkes szerkezeti kialakítása és az 
ács és asztalos részletei – faragott szarufavégek, váltósoros faburkolat az oromzaton– egyediek, védendő 
értékek. Kéményfeje mintaértékű, hagyományos kialakítású, megőrzendő. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK A jelenlegi állapot fenntartása, rendszeres szakszerű karbantartás az eredeti kialakítás figyelembe vételével. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.  

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Boltozatos pince és mennyezeti 

freskó 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H2-1 

VÉDELEM TÍPUSA H2 - helyi védelem alatt álló épületrész 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 34. HRSZ.: 84/1 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Mozi 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Sarokszituációban álló, zártsorú beépítésű épület. Fő utcai tömege utcavonalon álló keresztbefordított, 
nyeregtetős tömeg, amely a Mozi közre oromfalával néz. A Mozi köz menti kicsivel alacsonyabb 
gerincmagasságú, kisebb traktusszélességű szárnya ebbe a tömegbe fut bele. Homlokzata vakolt, szocmodern 
megjelenésű, a bejárat körül kőburkolatos álpillérekkel tagolva, alumínium nyílászárókkal. Funkciójával 
összhangban a nyílások felületaránya alacsony, zárt megjelenését a tagozatok hiánya is fokozza, azonban 
tömegével, beépítésével, eresz- és gerincmagasságával, anyaghasználatával illeszkedik környezetéhez. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az utcai szárny alatti alapok, pincefalak, boltozatok a barokk kor emlékei. A század első felében 
étteremként üzemelt, a második világháborút követően alakították át mozivá. Mai megjelenését az 1971-es 
átépítés során nyerte el. Az analóg filmvetítést kiszolgáló technológia hazai megszűnését követően, közel 
négy év szünet után 2016-ban indult újra a mozi. [forrás: Forgács Balázs: Visegrád, Duna Mozi, 2018. 02. 
12; http://www.mozivilag.com/?c=post&id=831; utolsó letöltés: 2018. 05. 04.]. 2017-ben átépítésére, 
bővítésére engedélyezési terv készült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca építéstörténetének egyedi emléke. Olyan elem, amely jelenleg is a visegrádi lakosság közös 
emlékezetében él, referencia- és találkozási pontként szolgál, de a szórakozási lehetőségek, szolgáltatások 
bővítésével tovább erősíthető eme szerepe. A telek beépítése, a barokk pince, valamint a mozi egyes 
belsőépítészeti elemei, freskói – melyek Szkok Iván képzőművész munkái – különleges egyedi értéket 
képviselnek. 

ÁLLAPOT Kielégítő, sürgős beavatkozást nem igényel de felújítandó, korszerűsítendő. 

JAVASLATOK Felújítás, átépítés a hasznosítással összhangban. Javasolt homlokzatát érintő beavatkozás során mind a mai 
modern jelleg, mind a környező beépítés figyelembevétele, a historizáló utcaképbe való belesimítása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Középkori pince az egészségház 

alatt 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H2-2 

VÉDELEM TÍPUSA H2 - helyi védelem alatt álló épületrész 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő u. 38.HRSZ.: 85/5 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Egészségház (háziorvosi-, fogorvos-, védőnői rendelő) 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A Fő utca templom és Zách Klára utca közti szakaszának egyetlen utcavonalra beforduló szárny nélküli 
épülete, illetve a két nem zártsorú beépítésének egyike. Az épület alá az eredeti szerkezeteket őrző, középkori 
eredetű pince nyúlik be. Udvarán a szomszéd ház tűzfalához tolt, nyitott, fedett szaletli található 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A középkori épület pincéje fölött álló épület valószínűleg a XIX. sz. második felében esetleg a 
századfordulón épült, jellegzetesen falusi ház típusú. Közelmúltban egy komplex beavatkozás keretében 
felújították, bővítették, amelynek gerincét a Rendezvénytér építése adta. Ennek során az eredetieknek 
megfelelő asztalos szerkezeteket építettek vissza a nem korhű fa nyílászárók és a tornác tégla mellvédje 
helyett. Udvarát burkolták megnyitották a közforgalom számára, átjárást biztosítva a Rendezvénytér felé. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A középkori pince Visegrád településközpontjának egyedi középkori emléke. A ház a település 
városiasodását megelőző beépítés emlékét őrzi. A 2014-ben megvalósult fejlesztés, a Rendezvénytér építése 
által a városi közterek szövetének szerves része lett, illetve parasztház típusú tömege immár nem zárvány, 
hanem egy másik hasonló tömeggel alkot kompozíciót, ami különleges egyedi érték. Udvarán a fedett svájci 
tornác jellegű építmény díszített faszerkezetével és részleteivel különleges érték. 

ÁLLAPOT Pince: szerkezetileg kielégítő, megjelenésében elhanyagolt. Épület: megfelelő, de pár helyen omló vakolat. 

JAVASLATOK Szakszerű állagmegőrzés, esetleges hasznosítás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
1984. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Pálinkamúzeum utcai 

homlokzata 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H2-3 

VÉDELEM TÍPUSA H2 - helyi védelem alatt álló épületrész 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Rév u. 1. HRSZ.: 104 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Múzeum 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Kisvárosias, utcavonalon álló, vakolatdíszes homlokzatú épület, a Rév utcára nyíló egyenes záradékú, 
kétszárnyú, fakapuval. Eredetileg lakóház. Az épület alatt jégverem található. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET  

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Zártsorú beépítése, díszes homlokzatképzése, igényes üzletportálja, egyedi padlásablakai a városközpont 
jellegzetes elemeit hordozzák. A fentieken túlmenően megőrzésre javasolt egyedi homlokzati nyílásrendje is.  
Fa nyílászárói, kő lábazata egyedi értéket képviselnek. 

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Öreghíd 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-1 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Széchenyi utca, Apátkúti patak. HRSZ.: 347 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Híd 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Falazott boltozatos téglahíd a patak fölött 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A századforduló környéki, XX. sz. eleji képeslapok egy filigránabb szerkezetű, András-kereszt rácsozatú 
fa korlátos hidat ábrázolnak. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

Egyedülálló szerkezeti emlék Visegrádon. A tégla boltozat a kiegészítő faragott kő szerkezetekkel a kő 
rakásmódjával együtt megőrzendő érték.  

ÁLLAPOT Karbantartott 

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás. Megfelelő állagvédelem biztosítása mellett a téglaív láthatóvá tétele javasolt. 
Felújítás esetén a tájidegen korlátok eltávolítása és településképbe illeszkedő megoldásra cserélése. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Építésztábor építményei – Híd, 

Barlang 

NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H3-2 

VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Szentgyörgypuszta. HRSZ.: 083 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Erdei építmény 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Szentgyörgypusztán az elhagyott bányaudvarban álló fa építmények, melyek közül sok pusztulófélben van.  

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az 1981-2001 között megrendezett visegrádi építésztáborok alkotásai. A táborok szellemi védnökei 
Makovecz Imre és Dr. Madas László, a Pilisi Parkerdőgazdaság igazgatója voltak. Az építményeket 
építészhallgatók tervezték és kalákában építették meg. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A szerves építészet egyszerű, alapvető téri helyzetekkel kísérletező, land-art alkotásai. A hazai organikus 
építészet korabeli reprezentánsai. A hazai organikus építészek középgenerációjának szimbolikus jelentőségű 
alkotása. 

ÁLLAPOT Elhagyatott 

JAVASLATOK Állagmegóvás. . A híd korlátja pótlandó, szerkezete szükség esetén foltozgatás nélküli cserékkel erősítendő 
meg. A barlang szerkezete és vízszigetelése felújítandó, méhkas vagy darázsfészek formájú, lyukacsos 
deszka opeion-felépítménye pótlandó az eredeti tervek, vázlatok szerint. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. május 23. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Macskaköves utcaburkolat 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-3 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Salamontorony utca HRSZ.: 10 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Közút 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is 
tartalmaz. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely azt középkori utat jelöli, ami az 
Alsó-Várhoz (Salamon-toronyhoz) vezetett Visegrádról. 

ÁLLAPOT Sok helyen szabálytalan és göröngyös, szegélyei hiányosak, de nincsenek kijárt keréknyomok. A 
vízátfolyások néhol kimosták a fugákat. 

JAVASLATOK Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újrarakása. Az utcán meglévő, és a burkolattal érintkező 
kandeláberek alapozási megoldása szervesebben illeszkedőre cserélendő. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Macskaköves utcaburkolat 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-4 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Zách Klára utca Fő utca felőli szakasza HRSZ.:54 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Közút 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is 
tartalmaz. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat. A településnek egy olyan régi utcáját 
jelöli, ami Visegrád egyik középkori templomának helyszínéhez vezet fel. 

ÁLLAPOT Sok helyen kopott és göröngyös, a felülete, de szegélyei jó állapotban vannak, nincsenek kijárt 
keréknyomok. A vízátfolyások néhol kimosták a fugákat. 

JAVASLATOK Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újrarakása. A járdák burkolata és szegélyezése szervesen 
illeszkedő anyaghasználattal és rakásmóddal cserélendő a következő felújításkor. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Macskaköves burkolat NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-5 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utcában a Platánsor kezdeténél, HRSZ.:64/14 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Közút 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is 
tartalmaz. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely Ferencz József Fő utcai 
vadászlakát a Mária-kápolnával összekötő, platánsorral övezett útjának Fő utcai kapcsolatát jelöli. 

ÁLLAPOT A sétány felé föllazul a struktúra, egyenetlenné válik. 

JAVASLATOK Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újrarakása, esetleg a sétány további burkolása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Macskaköves utcaburkolat 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-6 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca a Múzeum előtt HRSZ.:55 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Közút 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja hullámvonalú, koszinuszgörbére emlékeztető 
körívillesztésekből áll. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely a Fő utcának azt a sávját jelöli, 
amely a Királyi Palota korábbi épületeivel szomszédos, tehát jelenleg a visegrádi Mátyás Király Múzeum 
előtti szakasz. 

ÁLLAPOT Néhol szabálytalanok javítások, pótlások, de szegélyei jó állapotban vannak, nincsenek kijárt 
keréknyomok.  

JAVASLATOK Fugák javítása, kilazult részeken a burkolat újrarakása indokolt. A kapcsolódó járdaszakaszok az 
útburkolatnál használt anyagokkal és rakásmintával cserélendők a következő felújításkor. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Macskaköves útpadka 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-7 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Fő utca a Milleneumi kápolnától a Csuka patakig HRSZ.: 243 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Közút 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Rendezett, burkolt, zöldsávval és járdával övezett utcaszakasz, hagyományos utcavonalon álló beépítéssel. 
Az aszfaltozott út szegélyeként sekély medrű, kockakővel burkolt folyókák épültek. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az eredeti burkolat visszaidézése céljából a Pagony Kert- és Tájépítész iroda koncepcióterve és Kenéz 
Attila útterve alapján 2006-ban készült. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Fő utca mentén azonos időszakban épült házak adják a térfalat, mely utcakép szempontjából különleges 
egységet képez. Ezen összkép visszafogott, de karakteres kiegészítése a macskaköves útpadka, amely 
helytörténeti utalással fogja össze az utcaszakasz képét. 

ÁLLAPOT Rendezett 

JAVASLATOK A rendezett utcakép fenntartása, burkolatok karbantartása. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Macskaköves utcaburkolat 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H3-8 

VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Török utca HRSZ.:487 

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata 

RENDELTETÉS Közút 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is 
tartalmaz. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely a Tamáshegy korábbi közterületi 
karakterének utolsó megmaradt eleme. 

ÁLLAPOT Sok helyen szabálytalan és göröngyös, de szegélyei jó állapotban vannak, nincsenek kijárt keréknyomok. 
A vízátfolyások néhol kimosták a fugákat. 

JAVASLATOK Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újrarakása rendezettebb rakásmóddal a legközelebbi felújítás 
alkalmával 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2004. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Nagy László széke 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-9 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Emlékmű, szobor 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A dombtetőn, a vadaskert kerítése mellett fölállított, faragott, széket formázó, Nagy László költőnek emléket 
állító szobor. Szécsi Margit versét Makovecz Imre saját kezűleg véste a szoborba. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 1979-ben készült Péterfy László tervei alapján. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő szobor. Őnálló 
műalkotásként védendő felirataival együtt. 

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul 

JAVASLATOK Felújításkor, restauráláskor az eredeti formálást és faragványokat szükséges megtartani. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Játszóvár, lovacska, hinta 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H3-10 

VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, játszótér, HRSZ.: 068/1 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Játszótéri játékok 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A Mogyoróhegyi játszótéren a dombtetőn álló játszóvár, fa palánkokkal és kapuval, bástyával. Körülötte a 
réten fából készült forgóhinta, hintaló, mászókák. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1980-ban Péterfy László tervei alapján. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő játszótér. .A 
játékok részletképzései, anyaghasználata Péterfy László művészi szándékai szerint felújítandók, 
megőrzendők. 

ÁLLAPOT Karbantartásra, felújításra szorulnak. 

JAVASLATOK A játszótéri játékok felújításakor, karbantartásakor szem előtt kell tartani az eredeti formai és szerkezeti 
kialakítást. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE „Babuka” 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-11 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Mogyoróhegyi kirándulóközpont – Kemping bejáratánál HRSZ.: 0120/8 

TULAJDONOS Magyar Állam 

RENDELTETÉS Szobor 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A gondnoki épület mellett a bejáratnál álló fa madárszobor. A pásztorhagyományból ismert lélekmadár 
felnagyított változata 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 1974-ben készítette Péterfy László szobrászművész, eredetileg a Mogyoróhegy tetején készült játszótér 
közepén állt. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő szobor. 
Részletképzései, anyaghasználata Péterfy László művészi szándékai szerint felújítandók, megőrzendők. 

ÁLLAPOT Szárnyai hiányosak 

JAVASLATOK Archív fotók alapján lehetséges kiegészítése és felújítása 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 

 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE Kerítés a Kálvária utcában 
NYILVÁNTARTÁS

I 

SZÁM 

H3-12 

VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ Kálvária utca 1. HRSZ.:629 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Kerítés 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

Téglapilléres kerítés, fém kerítésmezővel. Meredeken követi a terep emelkedését. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Építése a XX. század közepére datálható. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kevés jó állapotban megmaradt „Haidekker” fémrácsos kerítés egyike, lépcsőző lezárású nyers tégla 
tartópillérekkel. Példaértékű arányosság, ritmus és terepkövető kialakítás, ami a védendő értékek sorába 
emeli. 

ÁLLAPOT A kerítésmezők festése kopott, a pillérek fugái helyenként peregnek. 

JAVASLATOK Javasolt a kerítésmezők korrózióvédelmének fölújítása, festése és a téglafugák javítása, kiegészítése, a 
fedkövek „felfrissítése”. 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
ÉRTÉK 

MEGNEVEZÉSE 11-es főút menti kerítések 
NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM H3-13 
VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás 

TÉRKÉP 

 

CÍM/HRSZ 11-es főút mentén HRSZ.: 73/1 

TULAJDONOS Magán 

RENDELTETÉS Utcai kerítés és kertkapuk 

ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

A gát tövében, a gyalogos sétány mentén elhelyezkedő kőpilléres kerítés. A kerítésmezők és a kapuk díszített 
fémrácsból készültek, a lábazat és pillérek faragott terméskőből rakottak. Kőtáblán a készítő kőfaragó mester 
névjegye áll. 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Építése a XX. század első felére datálható. 

VÉDELEM 

INDOKLÁSA 

A kerítéseket igényes, megmunkált építőanyagai és díszítése, tartós szerkezeti kialakítása és egységessége 
emeli a védendő helyi értékek közé. Faragott kváderkőből készült pillérei, díszmű-bádogos és díszmű-
kovács kerítés és kapuelemei, Haidekker-hálós kerítésbetétei megőrzendők, kultúránk egy virágzó korának 
lenyomatát jelentik, példát mutatva igényességre, mesterségbeli tudásra. 

ÁLLAPOT A kőpillérek többnyire jó állapotúak, a kerítésmezők és kapuk festése kopott, helyenként rozsdásodnak. A fa 
kerítésmezők korhadtak. 

JAVASLATOK Javasolt a kerítésmezők korrózióvédelmének fölújítása, festése és a korhadt fa részek cseréje, kiegészítése 

VÉDELEM ALÁ 

HELYEZÉS  
2019. 

FÉNYKÉPEK 2018. március 28. 

  



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere 

 
 
 


