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Gyula Város helyi védelemre vonatkozó szabályozása 
 

 

A településkép védelmét Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet célja „Gyula város egyedi építészeti-városépítészeti 

arculatának, sajátos megjelenésének, jellegzetességeinek, építészeti-, településképi-, 

településszerkezeti értékeinek, a térség kiemelkedő hagyományainak, az ott élt és élő emberek tudását 

és kultúráját hitelesen tükröző épített és természeti környezetének a lakosság bevonásával kialakított 

konszenzuson alapuló, lehető legteljesebb megőrzése, tovább éltetése és átörökítése.” 

 

A rendelet értelmében a helyi építészeti értékvédelem feladata „a történetileg kialakult, különös 

védelmet igénylő településszerkezeti, településképi, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, 

művészeti, műszaki, ipari, és agrárvédelmi szempontból védelemre érdemes  

 településszerkezetek, 

 épületegyüttesek, 

 épületek és épületrészek, építmények, 

 utcaképek és látványok,  

 műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek 

(a továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, 

dokumentálása, megőrzése, és a lakossággal történő megismertetése, valamint a védett értékek 

állapotának fenntartása, károsodásának megelőzése, illetve megújulásának elősegítése, 

tulajdonformára tekintet nélkül.”  

 

A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés jellemzőinek 

megőrzésére és értékóvó fenntartására, átörökítésére, az egyedi védelem város egyedi építészeti-

városépítészeti arculatának, történeti karakterének - országos műemléki védelem alatt nem álló – 

jellegzetes elemei megóvására, fenntartására, megőrzésére irányul, melyek által a vároa megőrizheti 

egyedi építészet – történeti arculatát. 

 

Az egyedi védettség meghatározása során – egyetértve a rendelet céljaival – újragondoltuk a 

karakterhordozó elemeket, és a korábban „helyi egyedi védelemben részesülő épületek” és a „helyi 

védettségű homlokzatok” helyett egységesen kezelendő, helyi védettségű értékek leírását adtuk. 

 

Jelen munkarész a helyi védelem alá vont egyedi értékek, utcaképek és a területi védelem 

értékkatasztere, mely felsorolja és bemutatja a védett objektumokat, meghatározza helyüket, értékeiket 

és javaslatot tesz a megőrzés további irányára. 

 

A munkarész kiterjed a jelenleg nem védett, de megőrzendő épületek védettségének javaslatára 

is. A javaslat tovább bővíthető és bővítendő. 

 

Az eddigi helyi védelmet, valamint az általunk tett javaslatokat külső szemrevételezés alapján, 

továbbá a történeti térképek felhasználásával vizsgáltuk felül, állítottuk össze. A város gazdag 

történeti rétegzettségű és jó kvalitású épületállománya további lehetőségeket rejt. Az átépített 

homlokzatok mögött a történeti és építészeti értékeit örző belső is helyi védelemre érdemes, 

illetve a javasolt külső részletek megtartása mellett fokozott figyelmet kell fordítani az 

épületbelsőben található részletek megőrzésére is: belső elrendezés, nyílászárók, burkolatok stb. 

Az épület külső és belső értékei egységet alkotnak, együtt kezelendők. 
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A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-001 

(HVBU-27) 
Lakóépület 4516 48-as utca 10. 

Térkép/fotó 

       HV-001 

      műemlék 

         MJT 

          MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca északi oldalán, három oldalával telekhatárra épült, az utca 

vonalához igazodó, szabadon álló, U alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, 

historizáló lakóépület. Utcai homlokzata hattengelyes, a középső két tengely kis kiülésű rizalitban 

foglal helyet. A nyílástengelyekben egyenes záródású ablakok, felettük hangsúlyos szemöldökdísz. 

A homlokzat vakolatsávokkal és klinkertéglával tagolt, a középrizalit szélén a vakolatsávok helyén 

jón fejezetű pilaszterek állnak. A homlokzathoz délről épített kerítés csatlakozik. A homlokzat 

kialakítása a 19. század végi polgári építészet szép példája. 

Megjegyzés: 
Az ablakok cseréltek, a vakolatarchitektúra műanyag festékkel, rossz színválasztással átfestett, az 

oromfalak palával fedettek. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, homlokzatai, homlokzati díszei, kerítése. 

Következő átfestéskor az eredeti homlokzatszín helyreállítása, természetes anyagválasztás javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-002 

(HVBU-28) 

Lakóépület, egykor a Gazdakör 

székháza, volt TIT Székház 
4501 48-as utca 11. 

Térkép/fotó 

       HV-002 

      műemlék 

         MJT 

          MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca déli oldalán, utca vonalához igazodó, téglalap alakú 

alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, 1909-ben épült, szecessziós lakóház, melynek 

udvari homlokzatához alacsonyabb, földszintes épület csatlakozik. Utcai homlokzata héttengelyes, a 

tengelyekben festett és vakolt homlokzati díszekkel keretezett, enyhén szegmensíves záródású 

ablakok helyezkednek el. A tengelyek között a főpárkány alatt növényi vakolatdísz fut végig. Az 
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utcai homlokzatot alacsony tégla lábazat, a végigfutó könyöklőpárkány és vállpárkány, valamint 

háromrészes főpárkány tagolja. 

Megjegyzés: 

Épült 1909-ben, építőmestere N. Szabados József volt. 

A lábazaton erőteljes vizesedés. A konvektorok kivezető nyílásai rontják a homlokzat egységét. Jó 

állapotban megvannak az építéskori ablakok. Az épület északnyugati rövid homlokzata vakolatlan. 

Javaslat: 

Megőrzendő az utcai épületrész tömegében, ablakaival, vakolatdíszekkel. Vizesedés megszüntetése, 

rövid végfalak bevakolása, homlokzatszínezés az építéskori színezés alapján a közeljövőben 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-003 

(HVBU-29) 
Lakóépület 4517 48-as utca 12. 

Térkép/fotó 

       HV-003 

      műemlék 

         MJT 

          MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca északi oldalán, két oldalával telekhatárra épült, az utca 

vonalához igazodó, szabadon álló, L alakú alaprajzú, földszintes, részben alápincézett, cseréppel 

fedett nyeregtetős, historizáló lakóépület. Utcai homlokzata hattengelyes, a középső két tengely kis 

kiülésű rizalitban foglal helyet. A nyílástengelyekben egyenes záródású ablakok, felettük hangsúlyos 

szemöldökdísz. A homlokzat vakolatsávokkal és klinkertéglával tagolt, a középrizalit szélén a 

vakolatsávok helyén jón fejezetű pilaszterek állnak. A homlokzat kialakítása a 19. század végi 

polgári építészet szép példája. 

Megjegyzés: Szépen karbantartott, színeiben is megőrzött lakóépület. 

Javaslat: 
Ablakai részben korábban cseréltek, eltűntek a szerkezeti profilok. A festés a szerkezeteken rossz 

helyen vált, ezek későbbi módosítása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-004 

(HVBU-30) 
Volt Kismozi, ipartestületi székház 4539 48-as utca 18. – Béke sugárút 28. 
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Térkép/fotó 

       HV-004 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, U alaprajzú, részben alápincézett földszintes, 

historizáló-szecessziós saroképület kontyolt nyeregtetővel, cserép fedéssel. A tégla lábazati sáv 

feletti sávozott, faltükrökkel tagolt homlokzati mezőt egyenes záradékú, lekerekített sarkú nyílások 

törik át. A Béke sugárút felőli homlokzat hattengelyes, balról a kocsiáthajtó háromrészes fa kapuja, 

mellette felülvilágítós, egyszárnyú bejárati ajtó. A 48-as utca felőli homlokzat szintén hattengelyes, 

hasonló nyíláskialakítással. A sarok felőli első tengelyben felülvilágítós, kétszárnyú, üvegezett 

bejárati ajtó szecessziós vasráccsal. A háromrészes ablakok jellege a két homlokzaton megegyezik, 

de míg a 48-as utca felőliek építéskoriak, a Béke sugárút felől utángyártottak. A homlokzatok 

kialakítása a 19-20. század fordulója polgári építészetének szép példája. 

Megjegyzés: A városképileg hangsúlyos helyen álló épület jelenleg üres. 

Javaslat: 

Mielőbbi méltó hasznosítása, szakszerű felújítása, tömegének, homlokzati kialakításának, 

anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, egyéb építéskori részleteinek teljes körű 

megóvása, homlokzatszínezés az építéskori színezés alapján való helyreállítása szükséges. További 

értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-005 

(HVBÉ-45) 
Tornácos parasztház 7515 Ajtósfalva, Fecske utca 7. 

Térkép/fotó 

       HV-005 

 
 

Jelleg 
Nagyobb telken szabadon álló, L alaprajzú, földszintes épület kontyolt nyeregtetővel, cserépfedéssel, 

a bejárat felől fűrészelt fa betéttel díszített tornáccal. 

Megjegyzés: Felújított, bővített, részben átalakított épület.  

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása javasolt. Egyedi védelme az átalakítás miatt felülvizsgálandó. 

 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 6 2018. november 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-006 

(HVBÉ-16) 

„Vízügyi palota”, egykori 

Folyammérnöki Hivatal épülete 
4727 Ajtóssy utca 14/a, Ady Endre utca 19. 

Térkép/fotó 

       HV-006 

         MJT 

 
 

Jelleg 

Nagyobb saroktelken szabadon álló, L alakú, alagsor+fsz+1 emeltes, kis hajlású tetővel fedett 

villaépület és kerítése, az egykori Folyammérnöki Hivatal székháza. A város által ajándékozott 

telken épült fel 1931-ben. Eredeti nyílászárói még megvannak. 

Megjegyzés: 
Az épület külső hőszigetelését végzik, ami által elveszti történeti jellegét, homlokzatai 

lecsupaszítottá válnak. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, eredeti homlokzati kialakítása, építéskori 

nyílászárói, egyéb részletei. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-007 

(HVBÉ-17) 
Régi villanytelep épülete 4420/1 Alpár utca 33. 

Térkép/fotó 

       HV-007 

         MJT 

  

Jelleg 

Fésűs beépítésben, oromfalával az utcavonalon álló téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, pala-

fedésű épület, lépcsős oromzati dísszel, alatta kerek ablakkal. Utcavonalon álló homlokzatát három 

háromrészes ablak töri át. Tömör tégla, pillérekkel erősített kerítése jó állapotú. 

Megjegyzés: 
Épült a 19. sz. végén; a 20. század folyamán átalakított. Gyula város villamosításának kezdete, 1899 

centenáriuma alkalmából emléktáblát helyeztek el a homlokzatán. Ipartörténeti emlék. Felújított. 

Javaslat: Megőrzendő az épület tömege, homlokzatai. Folyamatos jókarbantartása javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-008 

(HVBU-8) 

Jelenleg iskola, egykor a 

németgyulai városháza 
6127 Apor Vilmos tér 1. – Baross utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-008 

     műemlék 

         MJT 

         MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az Apor tér déli oldalán, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló U alaprajzú, földszintes, palával 

fedett nyeregtetős, a 19. század közepén részben már álló, majd bővített saroképület, egykori 

városháza, majd és jelenleg iskola. Térre néző homlokzata 2+3+4+3+2 tengelykiosztású, a 

háromtengelyes rizalitokat tympanon zárja le. A sarkokon kváderezés, a rizalitokban dór falpillérek 

választják el a tengelyeket egymástól. 

Baross utcai homlokzata 1+10+1 tengelyes, dísztelen homlokzat, az enyhe kiülési sarokrizalitok 

sávozott falpillérrel hangsúlyozottak. A rizalitban háromrészes ablak kapott helyet. 

Megjegyzés: Az épület karbantartott, cementes lábazati zónában vizesedés. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés mértéke, az épület tömege, fedése/tető hajlásszöge, homlokzati kialakítás. A 

lábazat és a nyílászárók színezése átgondolandó. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-009 

(HVBÉ-37) 
Tornácos polgárház 5864 Apor Vilmos tér 10. 

Térkép/fotó 

       HV-009 

        műeml. 

        MJT 

        MK 

Apor téri rk. 

templom  

        lelőhely 

  

Jelleg 

A tér nyugati oldalán, utca vonalán álló, csatlakozó beépítésben épült, földszintes, L alakú alaprajzú, 

palával fedett nyeregtetős, historizáló lakóépület. Térre néző homlokzata hattengelyes, az északi 

tengelyben nagyméretű, kétszárnyú, 19. század utolsó negyedében készült fa kocsikapu foglal 

helyet. A többi tengelyben egyenes záródású, profilált keretezésű ablak, szemöldök-mezőben 

tympanon díszítéssel. A parapetben gyémántmotívum. A déli ablak enyhén kiülő sarokrizalitban 

van, melyet kváderezés választ el a homlokzat többi részétől. A homlokzatot tagolt, konzoldíszes 

főpárkány zárja. 
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Megjegyzés: 
Szépen karbantartott, 19. századi építészeti elemeit, nyílászáróit őrző, igényesen felújított 

homlokzat. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület tömege, fedése, tetőablakai, homlokzati díszei, nyílászárói, különös tekintettel 

a nagyméretű bejáratra. A homlokzat színválasztása jó, de az anyaghasználat során természetes 

anyagválasztás (mész alapú festék) javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-010 

(HVBU-9) 
Lakóépület 6128 Apor Vilmos tér 2. 

Térkép/fotó 

       HV-010 

        műeml. 

        MJT 

        MK 

Apor téri rk. 

templom  

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az Apor tér déli oldalán, csatlakozó beépítésben álló, utca vonalához igazodó, földszintes, L alakú 

alaprajzú, részben alápincézett, cseréppel fedett nyeregtetős, szecessziós, már a 19. század elején 

meglévő épület helyén, vagy átépítésével a századforduló környékén épült lakóépület. Térre néző 

homlokzata nyolctengelyes. A keleti tengelyben nagyméretű, kétszárnyú, 19. század végi kapuzat. A 

fennmaradó nyílástengelyekben hangsúlyos vakolatarchitektúrával keretezett, egyenes záródású 

ablakok. Nyugatról az első tengelyben lévő ablak sarokrizalitban van, mely az épület beforduló, 

hátranyúló szárnyát is kihangsúlyozza. 

Megjegyzés: Erőteljes vizesedés, mely a könyöklőig felfut, immár a falszövet károsodását okozza. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzati elrendezése, nyílászáróinak elrendezése. 

Vizesedés megszüntetése, egyben a nyílások és vakolatarchitekrúra megtartása javasolt. A 

homlokzat színezésénél egységes, pasztellszínezés, meszes festék ajánlott. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-011 

(HVBU-83) 
Lakóépület 5842 Apor Vilmos tér 8.-8/a 

Térkép/fotó 

       HV-011 

        műeml. 

        MJT 

        MK 

Apor téri rk. 

templom  

        lelőhely 
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Jelleg 

A tér északi oldalán, saroktelken, szabadon álló, L alakú alaprajzú, földszintes, részben cseréppel és 

részben palával fedett, kontyolt nyeregtetős részben historizáló, részben modern lakóépület. Térre 

néző homlokzata kettős kialakítású, a homlokzat héttengelyes nyugati oldala őrzi 19. század végi 

architektúráját, a keleti oldal korábbi épület helyén, vagy annak jelentős átalakításával épült modern 

beépítés. 

Megjegyzés: 
Az Apor tér 8. számú épület őrzi történeti részleteit, szépen rendben tartott épület, habár kettős 

fedése zavaró. Egykor lakóház és kovácsműhely. 

Javaslat: 
Megőrzendő az Apor tér 8. számú épület tömege, homlokzati elrendezése, vakolati díszei, 

nyílászárói, valamint az Apor tér 8/a épület jól csatlakozó tömege és fedése.  

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-012 

(HVBÉ-75) 
Lakóépület 5863 Apor Vilmos tér 9. 

Térkép/fotó 

       HV-012 

        műeml. 

        MJT 

        MK 

Apor téri rk. 

templom  

        lelőhely 

  

Jelleg 

A tér nyugati oldalán, csatlakozó beépítésben álló, az utca vonalához igazodó, földszintes, L alakú 

alaprajzú, cseréppel fedett nyeregtetős, korábbi épület helyén vagy átalakításával épült, historizáló 

lakóépület, az utcai homlokzat északi végéhez illesztett félnyeregtetős, újabb bejárattal. A rövid, 

térre néző homlokzat négytengelyes, a nyílástengelyekben profilált, a szemöldök helyén ívelt 

keretezésű, egyenes záródású ablakok. A homlokzatot falpillérek tagolják. 

Megjegyzés: Szépen karbantartott, jó állapotú lakóház, 19. század végi ablakszerkezetekkel. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület tömege, fedése, az utcai homlokzat architektúrája, nyílásrendszer, történeti 

ablakszerkezetei. A félnyeregtetős bejárati építmény formája átgondolandó, homlokzati színezésnél 

a mészalapú festékek használata javasolt. 
 

 

Árpád utca 

Jellegzetes, kétoldalt fasorral övezett, jellemzően földszintes, hézagosan zártsorú beépítésű utca. 1715-ben a 

Gyulán megtelepedő református magyarok lakóhelye, az újratelepült város egyik legrégebben lakott területe. A 

városkarakter szempontjából fontos az utcakép jellegzetességeinek megőrzése. 

Legrégebbi része, amely a városközpont felől indul, a 19. század eleji beépítést őrzi klasszicista épületeivel. 

Középső szakaszát az 1860-as évekre jellemző romantikus, a Béke sugárút felőli részét, amelyet 1891-ben nyitottak 

meg, a 19-20. század fordulójára jellemző historizáló homlokzatú épületek alkotják. A földszintes, magastetős, 

hézagosan zártsorú beépítés az épületek közötti, az utcának ritmust adó kapukkal, kerítés szakaszokkal, 

karakterhordozó jellegzetesség, városképi jelentőségű, megőrzendő. 

A városkarakter megőrzése szempontjából az emeletráépítés, tetőtérbeépítés „kutyaól”, illetve az utca felé nyitott 

tetősíkban fekvő ablakokkal sem ajánlott. A történeti kerítések, kapuk, valamint az ablakszerkezetek felújítandóak, 

megőrzendők. 
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Klasszicista épületek: 13., 6. (átalakítva, a M-i védelem megszüntetve), 3. (Kliment-ház, M II.) 

Romantikus épületek: 20., 7., 2. 

Historizáló épületek: 26., 19., 12., 9. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-013 

(HVBU-36) 
Lakóépület 30 Árpád utca 12. 

Térkép/fotó 

       HV-013 

        MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca keleti oldalán, az utca vonalához igazodó, azzal párhuzamos 

tengellyel épült, földszintes, téglalap alakú, cseréppel fedett nyeregtetős, historizáló lakóház. 

Alacsony klinker lábazat felett hat ablaktengely, melyek közül a szélső tengelyekben hármas 

osztású, nagyobb ablakok helyezkednek el. Az ablakok felett konzolra támaszkodó, hangsúlyos 

szemöldökpárkány. A homlokzatot klinkerrel díszített tagolt főpárkány zárja. 

Megjegyzés: Az épület ablakai cseréltek. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, fedése, utcai homlokzatának kiosztása, a vakolatarchitektúra. 

Egységes homlokzatszínezés, természetes anyaghasználat javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-014 

(HVBU-37) 
Lakóépület 

4530 

4531 
Árpád utca 19/a és 19/b – Corvin utca 

Térkép/fotó 

       HV-014 

         MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az Árpád utca és a Corvin utca találkozásában szabadon álló, két utca vonalához igazodó, L alakú 

alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, historizáló lakóépület. A ház lezárja a két utca 

(Árpád utca és Corvin utca) találkozását, meghatározó térfalat alkot. Árpád utcai homlokzata 

hattengelyes, a tengelyekben egyenes záródású ablakok. A sarkon lévő tengelyek szinte 

sarokrizalitot képeznek, a köztes páros tengelyek ikerablakszerűen összébbhúzottak. Az egyes és 
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kettes tengelyeket faltükrös, egyszerű fejezetű falpillérek választják el egymástól. A nyílások felett 

egyenes, hangsúlyos szemöldök helyezkedik el. A Corvin utcai homlokzat háromtengelyes, a 

saroktengely önálló, a fennmaradó tengelyek páros kiosztásban állnak. A homlokzatokon alacsony 

tégla lábazat és tagolt, széles főpárkány fut végig. 

Megjegyzés: 
A homlokzat pusztuló, jelentős vizesedés, az Árpád utca 19/b szakaszról leverték a 

vakolatarchitektúrát. 

Javaslat: 

Árpád utca 19/a és 19/b egy egységet alkot, egy lakóház, így védelme és helyreállítása is egységesen 

kezelendő. Megtartandó az épület tömege, fedése, tengelykiosztása, a vakolatarchitektúra, Egységes 

homlokzati színezés, természetes anyaghasználat javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-015 

(HVBU-38) 
Lakóépület 4531 Árpád utca 19/b 

Térkép/fotó 

       HV-015 

         MJT 

        lelőhely 

  

Megjegyzés: Lásd az Árpád utca 19/a leírását! 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-016 

(HVBU-39) 
Lakóépület 

50/1 és 

51 
Árpád utca 28 és 28/a 

Térkép/fotó 

       HV-016 

        MJT 

        Megyei 

Bíróság 

védett kertje 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca keleti oldalán, csatlakozó beépítésben épült, az utca 

vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, alápincézett, cseréppel fedett nyeregtetős, 

historizáló lakóépület. Utcára néző homlokzata 1+3+1 tengelykiosztású, a tengelyekben 

szegmensíves záródású ablakok. A szélső tengelyek enyhén kiülő, téglával keretelt sarokrizalitban 

vannak, melyet tympanon hangsúlyoz. Az ablakok téglaszemöldöke összefüggő párkányt alkot. Az 

alacsony téglalábazatban a tengelykiosztásnak megfelelően pinceablakok sorakoznak. A homlokzat 
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középrészét téglából rakott főpárkány zárja. Az épület délkeleti sarkához pillérekkel tagolt vasrácsos 

kerítés csatlakozik. 

Megjegyzés: 

Tervezte Pfaff Ferenc, építőmestere Schneider Mátyás építőmester volt. 

Egységet alkot az Árpád utca 28/b-vel, így a három egység együtt kezelendő, mégha homlokzati 

architektúrájuk különböző is. 

Lábazati vizesedés, a homlokzat korábbi felújítása során talán a vakolt részek textúrája módosult. A 

kerítés is építészeti értéket képvisel. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzatai, az utcai homlokzat részletei. Újabb felújítás 

során a homlokzat vakolt részeinek helyreállítása esetleges falkutatással javasolt a korábbi szín és 

textúra helyreállítása érdekében. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-017 

(HVBU-40) 
Lakóépület 52 Árpád utca 28/b 

Térkép/fotó 

       HV-017 

         MJT 

        Megyei 

Bíróság 

védett kertje 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca keleti oldalán, csatlakozó beépítésben épült, az utca 

vonalához igazodó, téglalap alakú alaprajzú, földszintes, részben alápincézett, palával fedett 

nyeregtetős, az északkeleti sarkon Mansard-tetős, szecessziós lakóépület. Utcára néző homlokzata 

öttengelyes, a Mansard-teő alatti utolsó tengely enyhe kiülésű sarokrizalitot képez. A rizalit szélét 

díszes falpillérek hangsúlyozzák. Az ablakok felett összetett, lapos kiülésű szemöldökdísz. Hasonló 

díszítés köti össze az ablaktengelyeket és fut végig a főpárkány alatt. A főpárkány historizáló, nem 

illik a jelenlegi vakolatarchitektúrához, a homlokzat vélhetőleg átalakítás. Az épület északnyugati 

sarkához pillérekkel tagolt, vasrácsos kerítés csatlakozik. 

Megjegyzés: 

Tervezte Pfaff Ferenc, építőmestere Schneider Mátyás építőmester volt. 

Az épület színezése kérdéseket vet fel. Mintha a legutóbbi felújításkor a vakolatdíszeket is 

jelentősen átalakították volna. A kerítés is építészeti értéket képvisel. 

Egységet alkot az Árpád utca 28 és 28/a-val, együtt kezelendő. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzatai, az utcai homlokzat kialakítása. A következő 

felújítás során az utcai vakolatarchitektúra és színezés átgondolandó. Az udvar felőli, tornácos 

szakaszon a homlokzat még nem felújított, annak színezése és plasztikája még őrzi eredeti 

kialakítását. Kerítése szintén megőrzendő. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-018 

(HVBU-31) 

Egykor lakóépület, igazgatói lakás, 

jelenleg Magvető Református 

Általános iskola és Óvoda 

18 Árpád utca 4. 
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Térkép/fotó 

       HV-018 

      műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

         MK 

 
 

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca keleti oldalán, összevont, nagy telken, csatlakozó 

beépítésben épült, az utca vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, részben alápincézett, 

cseréppel fedett nyeregtetős korai lakóház, jelenleg iskola és óvoda. Utcára néző négytengelyes 

homlokzata egyszerű, dísztelen, a nyílástengelyekben egyszerű keretezésű, egyenes záródású 

ablakok. 

Megjegyzés: Az épület vélhetőleg hőszigetelt. Ablakait talán az 1970-es években cserélték. 

Javaslat: Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzati elrendezése. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-019 

(HVBU-32) 

Egykor iskola és tanítói lakás, 

jelenleg Magvető Református 

Általános iskola és Óvoda 

18 Árpád utca 6. – Kálvin utca 

Térkép/fotó 

       HV-019 

      műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

         MK 

 
 

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca keleti oldalán, összevont, nagy saroktelken, csatlakozó 

beépítésben épült, mindkét utca vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett 

nyeregtetős korai lakóház, jelenleg iskola és óvoda. Árpád utcai homlokzata kilenctengelyes, 

délkeletről a harmadik tengelyben egyenes záródású, egyszárnyú bejárat. A többi tengelyben 

egyszerű keretezésű, egyenes záródású ablakok, melyeket kettesével könyöklőpárkány köt össze. Az 

ablakok felett egyszerű, egyenes szemöldök. Kálvin utcai homlokzata tizenháromtengelyes, ablakai 

cseréltek, a vakolatarchitektúra leegyszerűsített. 

Megjegyzés: 
A homlokzatok a felújítás során vélhetőleg hőszigetelést is kaptak, a vakolatarchitektúra sematizált, 

ezzel elvesztették történeti jellegüket. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzati elrendezése. A Kálvin utcai ablakok csere esetén 

átgondolandók. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-020 

(HVBU-33) 
Lakóépület 22 Árpád utca 8. 

Térkép/fotó 

       HV-020 

      műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

         MK 

 
 

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca keleti oldalán, saroktelken, csatlakozó beépítésben épült, 

mindkét utca vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, palával fedett, kontyolt nyeregtetős 

historizáló lakóház. Utcai homlokzata 1+5+1 tengelyes, a szélső ablaktengelyek enyhe kiülésű 

sarokrizalitban vannak, melyeket sarokarmírozás hangsúlyoz. A rizalitban lévő ablakok 

háromrészesek, a középrész ablakai kétrészesek. A homlokzaton alacsony téglalábazat fut végig, a 

tagolt főpárkányt konzolsor díszíti. Az ablakok körül kannelúrázott keretezés. 

Megjegyzés: 
A ház felújított, az ablakszárnyak cseréltek, a beépített szerkezetek jelentős részben 19. század 

végiek. A szárnyak cseréjével a történeti kialakítás, a profilok módosultak. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzati kialakítása, vakolatdíszei. Színezése kutatás 

alapján még finomítható. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-021 

(HVBU-34) 
Lakóépület 4528 Árpád utca 9/a és 9/b 

Térkép/fotó 

       HV-021 

      műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

         MK 

 
 

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca nyugati oldalán, csatlakozó beépítésben épült, utca 

vonalához igazodó, U alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett, nyeregtetős historizáló lakóház. 

Utcai homlokzata kilenctengelyes, a középső tengelyben, mely kis kiülésű középrizalitban van, 

nagyméretű, kétszárnyú kapuzat. Az oldalhomlokzatok egyenes záródású ablaknyílásai páros 

tengelyeket alkotnak, a nyílásokat a könyöklőpárkány köti össze. A középrizalitot és az épület 

sarkait armírozás hangsúlyozza. A klinkertéglás homlokzatból kiemelkedik a nyílászárók vakolatból 

készült keretezése, mely összekapcsolódik a konzolok tartotta hangsúlyos szemöldökkel. A 

homlokzatot tagolt főpárkány zárja. Az oldalhomlokzatok ablakai eltérőek. Az északi oldal ablakai 

ki-be nyíló, pallótokos ablakok, míg a déli oldal gerébtokos. 
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Megjegyzés: Az Árpád utca 9/a és 9/b egy épület, egyként is kezelendő. 

Javaslat: 
Az épület tömege, fedése, a szépen rendben tartott homlokzat egyben tartása, a nyílászárók eltérő 

típusainak megőrzése, egységes színezése javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-022 

(HVBU-35) 
Lakóépület 4527 Árpád utca 9/b 

Térkép/fotó 

       HV-022 

      műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

         MK 

 
 

Megjegyzés: Lásd HV-021! 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-023 

(HVBÉ-76) 
Egykori fűrésztelep épülete 4780/1 Bacsó Béla utca 12. 

Térkép/fotó 

       HV-023 

         MJT 

  

Jelleg 

Szabadon álló, közel téglalap alprajzú épület, hosszoldalain rizalitokkal, négy oromzattal, tégla 

homlokzat burkolattal és tagozatokkal, déli és keleti oldalán fűrészelt fa betétekkel díszített fa 

szerkezetű verandával. Egykori szőlők területén álló, feltételezhetően a 20. század elején emelt 

épület. A településen előforduló, teljes egészében tégla homlokzatalakítású, fűrészelt fa díszítésű 

tornáccal épített épületek míves példája. Jó állapotú, lakott. Kerítése felújított. 

Megjegyzés --- 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb részleteinek teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-024 

(HVBÉ-42) 
Tornácos parasztház 5870/2 Bárány utca 8. 

Térkép/fotó 

       HV-024 

     műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, hézagosan zártsorú beépítésben, oldalhatáron álló, L alaprajzú épület, a 

telekhatárokkal párhuzamos gerincű, cserépfedésű nyeregtetővel. Utcai homlokzata jellegtelen, 

átalakított. 

Megjegyzés 
Bár tömege szerves része a történetileg kialakult utcaképnek, homlokzata gyökeresen átalakított, 

külső szemrevételezés alapján műemléki értéket nem képvisel. 

Javaslat: Átalakítása miatt védelmének megszüntetése javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-025 

(HVBU-61) 
Lakóépület 6119/1 Baross utca 1. – Scherer Ferenc utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-025 

         MJT 

        lelőhely 

      műemlék 

   

Jelleg 

A Németváros kelet-nyugati tengelyét képező Scherer Ferenc utca és a rá merőleges Baross utca 

találkozásában, sarok telken, a Scherer Ferenc utcával párhuzamos tengelyű, csatlakozó beépítésben 

épült, az utca vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. 

században több periódusban épült lakóház. Északi, hosszú homlokzata héttengelyes, az 

ablaktengelyek távolsága nem egyenletes. Rövidebb, keleti homlokzata öttengelyes, a déli 

tengelyben keskeny bejárattal. Az épület homlokzata egyszerű. Alacsony lábazat felett az egyenes 

záródású ablakokat egyszerű szalagkeret fogja körbe. A homlokzatokat összetett főpárkány zárja, 

mely az épület leghangsúlyosabb eleme. A lakóház világos színezése kiemeli a homlokzat 

egyszerűségét. 

Megjegyzés Szépen karban tartott, a városrész értékei közé tartozó épület, a városrész karakterisztikus eleme. 
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Javaslat: Megtartandó az épület tömege, fedése, homlokzati elrendezése, színei, nyílászárói. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-026 

(HVBÉ-86) 
Egykori zsinagóga, ma Zeneiskola 6188 Bartók Béla utca 3. – Dr. Adler Ignác utca 7. 

Térkép/fotó 

       HV-026 

         MJT 

 

 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon álló, földszint + 1 szintes, magastetős, újabb cserépfedésű saroképület; 

egykori zsinagóga. Épült 1883-ban; 1910-ben átépítették és kibővítették. Főhomlokzata 

sarokrizalitos, a középső falmező földszintjén nyílik a lépcsősoron át megközelíthető, hármas 

nyílású, félköríves záródású főbejárat. A három kapunyílást féloszlopok választják el; a falmezőt 

lizénák keretezik. A műkő lábazati sáv feletti vakolt, festett földszinti falmezőt körbefutó 

könyöklőpárkány és magasan futó profilozott övpárkány tagolja. Az emeleti falmező a földszintivel 

megegyező festésű. A homlokzatokat csonka főpárkány zárja. A kosáríves záródású, újabb ablakok 

faltükrökben nyílnak, egyszerű vakolat keretezéssel. A homlokzat erősen átalakított. Az épülethez 

északi irányból újabb (1960-as évek) iskolaépület csatlakozik. 

Megjegyzés 

Az épület alapkövét 1882. június 27-én tették le; 1883.szeptember 25-én avatták fel. Építője Scher 

Konrád gyulai építőmester volt. Az 1910. évi átépítés tervezője Titz Reinhardt volt. Felújított, az 

iskolai funkciók részére átalakított épület. 
http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7117 

Javaslat: 
Folyamatos jókarbantartása biztosítandó. A tagozatok és falmezők erős, kontrasztos festését 

javasoljuk – a következő felújítás alkalmával – átgondolni.  

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-027 

(HVBU-59) 
Lakóépület, volt zsidó paplak 6187 Bartók Béla utca 1. – Bodoky utca 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7117
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7117
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Térkép/fotó 

       HV-027 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű, földszintes, 

szabadon álló saroképület és tömör tégla, pillérekkel tagolt kerítése és kovácsoltvas kapuja. 

1910-ben, a zsinagóga kibővítésével egy időben épült Titz Reinhardt gyulai építőmester által. Az 

épület nyugati, Bartók Béla utca felőli homlokzata sarokrizalitos, a sarkokat lizénák hangsúlyozzák. 

A tégla, cementes vakolattal borított, magas lábazati sáv fölötti vakolt, festett, monokróm 

falmezőket egyenes záródású, keret nélküli ablakok törik át. A homlokzatot körbefutó 

könyöklőpárkány és egyszerűbb, háromrészes főpárkány zárja. A félköríves záródású bejárat a telek 

felől, a déli homlokzat középtengelyében nyílik. A déli homlokzat nyílásait profilozott, zárókő 

motívumos, vakolt szemöldökpárkány zárja. 

Megjegyzés Jelenleg romos épület. Teteje felújított. Elhelyezkedése révén városképi jelentőségű. 

Javaslat: 

A történeti értékű épületben múzeumi funkció elhelyezése, a ház és kertjének felújítása, 

látogathatóvá tétele üdvözlendő. Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, homlokzati 

kialakítása, vakolatdíszei, valamint épített kerítése. További értékvizsgálata javasolt. 
 

 

Béke sugárút 

Az egykor Sugár út megnyitását az Aranyági szőlők területén keresztül 1871-ben határozta el a város, a megépülő 

vasútállomás legkedvezőbb megközelítésének biztosítása érdekében, az egykori Szent János árka nyomvonalán. 

Megépítése 1874 tavaszán kezdődött, először makadám kő burkolattal. A vasútállomástól Gyulavári felé induló, a 

Sugárúton végigmenő kisvasút (keskenyvágányú helyiérdekű vasút, kezdetben lóvasút) bonyolította a forgalmat 

1906-tól 1961-ig. Az út két oldalát szegélyező telkek fokozatosan épültek be, először a belvároshoz közelebb eső 

szakasza zártsorú, városias jelleggel, majd kifelé, a vasútállomás felé a városra jellemző utcavonalra épült, tégla 

kerítések és kapuk által tagolt, lazább beépítéssel, míg az állomáshoz közelebbi szakaszán már nagyméretű 

telkeken szabadon álló villaépületekkel. A széles, fasorokkal szegélyezett sugárút kialakítása megfelelt a 19. század 

végi legkorszerűbb városépítészeti törekvéseknek, mint az a pesti Andrássy út, vagy a szegedi sugárutak kialakítása 

volt. A történeti épületállomány a historizmus, illetve a szecesszió stílusjegyeit hordozza. A földszintes, 

magastetős, hézagosan zártsorú beépítés az épületek közötti, az utcának ritmust adó kapukkal, kerítés szakaszokkal, 

karakterhordozó jellegzetesség, városképi jelentőségű, megőrzendő. A villaépületek és kertjeik szintén értékes 

urbanisztikai elemek. 

A történeti jelleget az 1950-es évektől több ütemben történt bontások és újabb beépítések szakaszosan 

megszakítják, mint például az utca belváros felőli nyugati, vagy az állomáshoz közeli keleti oldal lakótelepi 

beépítése. 

A városkarakter megőrzése szempontjából azonban összefüggő történeti épületei, azok által alkotott térfalai 

értékesek, ezért emeletráépítés, tetőtérbeépítés, napelem, „kutyaól”, illetve az utca felé nyitott tetősíkban fekvő 

ablakokkal sem ajánlott. A történeti kerítések, kapuk, valamint az ablakszerkezetek felújítandóak, szintén 

megőrzendőek. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 
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HV-028 

(HVBÉ-75 

HVBU-43) 

Lakóépület, egykori Komló 

vendéglő 
4558/2 Béke sugárút 6. – Hétvezér utca 

Térkép/fotó 

       HV-028 

     műemlék 

        MJT 

         MK rk. 

templom 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló földszint + 1 szintes, kontyolt nyeregtetős, 

cserépfedésű saroképület, a sarok felé 45°-os szögben levágott tömeggel, a sarokerkély alatt 

bejárattal. A földszinti, faburkolatú falmezőt egyenes záradékú, újabb üzletportálok törik át. A 

tagozott övpárkány és fölötte az emeleti homlokzat az építéskori historizáló kialakítást őrzi. A három 

részes övpárkány fölött az emeleti falmező sima, vakolt, a Béke sugárút felé négy, a Hétvezér utca 

felé kis kiülésű középrizalittal és tíz egyenes záródású, építés kori ablakkal, a rizaliton felváltva 

timpanon és szegmensív zárással. A sarkon hasonló kialakítású, timpanonnal koronázott erkélyajtó 

nyílik a volutás konzolok által tartott, bábos korlátos erkélyre. Az ablakok alatt végigfutó 

könyöklőpárkány, alatta az övpárkányon ülő tükrös köténydísz. A nyílásokat korinthoszi fejezetű 

pilaszterek keretezik, három részes, profilozott szemöldökpárkányt tartva. A homlokzatot három 

részes főpárkány zárja. 

Megjegyzés 

Az épület földszinti része 1884-ben épült, mint étterem és kávéház, majd 1890-re emeletet húztak az 

épületre 18 vendégszobával. Az építőmester Scher Konrád volt. Mára a földszinti homlokzati mező 

erősen átalakított. 
http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6172 

http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173 

Javaslat: 
Városképileg kiemelt helyen álló, történetileg jelentős épület; további értékvizsgálata javasolt. 

Megvizsgálandó a földszinti homlokzat harmonikusabb kialakításának lehetősége. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-029 

(HVBU-44) 
Komló Szálloda 4558/1 Béke sugárút 8. 

Térkép/fotó 

       HV-029 

     műemlék 

         MJT 

         MK rk. 

templom 

        lelőhely 

  

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6172
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6172
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173
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Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszint + 2 szintes, a 

sarokrizalitokon lekontyolt, illetve oromzatos, nyeregtetős, palafedésű szállodaépület. A sima, 

vakolt, festett falsíkokat a földszinten négy nagyméretű, félköríves záródású portál töri át, a déli 

sarokrizaliton egyenes záródású, előtetővel védett bejárat. Az emeleteken egyenes záródású, a 

szecesszióra jellemző négyzetes osztásokkal alakított ablakok. Őrzi építéskori kialakítását. 

Megjegyzés 

Épült 1911-ben, a régi szálloda bővítéseként, 30 új szobával, étteremmel. Az új épület tervezője 

Mende Valér. 
http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6172 

http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173 
http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6020 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb részleteinek teljes körű megóvása szükséges. Értékvizsgálata megtörtént. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-030 

(HVBU-45) 
Mozi, egykori Király-mozgószínház 4556 Béke sugárút 10. 

Térkép/fotó 

       HV-030 

     műemlék 

         MJT 

         MK rk. 

templom 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, a középrizaliton földszint 

+ 1 szintes, oromzatos, nyeregtetős, palafedésű épület. A vakolt, festett, sávozott falsíkokat a 

földszinten hét nagyméretű, kosáríves záródású portál töri át, a szimmetriatengelyben a bejárattal. 

Az emeleten egy nagyméretű, csúcsos záródású, a szecesszióra jellemző, közel négyzetes 

osztásokkal alakított ablak töri át a szintén törtvonalú, vakolatkeretezéssel díszített oromzatot. A 

tetősíkokat kétoldalt balusztrád jellegű attikafal szegélyezi. Őrzi építéskori kialakítását, bár 

nyílászárói cseréltek, az osztópárkány elnagyolt. Felújított épület. 

Megjegyzés 

Az épületet, mint a város első állandó mozgófénykép-színháza 1911-ben épült, Kalocsa István és 

Titz Reinhardt gyulai építőmester által. 
http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, homlokzati elemei. Színezése roncsolásos vizsgálat alapján 

átgondolandó. További értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-031 

(HVBU-41) 

Egykori Pfaff-, majd Stéberl-ház és 

hentesüzlet épülete, jelenleg iroda 
4551 Béke sugárút 14. – Jókai Mór utca 12. 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6172
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6172
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6020
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6020
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6173
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Térkép/fotó 

       HV-031 

     műemlék 

         MJT 

         MK rk. 

templom 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, U alakú, pince + földszint + 1 szintes, 

kontyolt nyeregtetős, a sarkon oromzatos, cserépfedésű saroképület, a sarok felé 45°-os szögben 

levágott tömeggel, csúcsos oromzattal, a sarkon íves erkély alatt üzlet bejárattal. A földszinti 

falmezőt egyenes záradékú nyílások, üzletportálok törik át. A szecessziós nyílászárók többsége 

megmaradt. A magas, kő lábazat fölött a sima, vakolt, festett falsíkok szecessziós díszítésűek; 

leghangsúlyosabb elem mindkét homlokzaton a hasonló kialakítású, félkörívesen előreugró, sávozott 

féloszlopokkal, az ablakok fölött fogrovatos-sávozott mezővel díszített, fémlemez fedésű zárt erkély. 

A csúcsos ikerablakok a lábazathoz hasonló, rusztikus kő keretezésűek. A homlokzatokat körbefutó, 

stilizált főpárkány zárja.  

Megjegyzés 

Pfaff Ferenc tervezte, 1927-28-ban épült saját bérháza. 1931-ben vásárolta meg a Stéberl család, és a 

sarokhelyiségben hentesüzletet alakítottak ki. Az 1930-as évektől az épületben működött az 

iparfelügyelőség. A szecessziós elemekkel gazdagított homlokzat városképet meghatározó elem. 

Jelenleg felújítás alatt. 
http://bekes-
archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=8271 
http://bekes-
archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7718 

Javaslat: 

Meghatározó épület, megőrzendő a beépítésmód, az épület tömege tetősíkjai, fedése, homlokzati 

elrendezése, vakolatdíszei és a homlokzat egyéb kiegészítői. Színezése roncsolásos vizsgálat alapján 

módosítandó. További értékvizsgálata, folyamatos jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-032 

(HVBU-42) 

Egykor Stéberl András lakóháza és 

húsboltja, majd kollégium, jelenleg 

üres, felújítás alatt 

4550 Béke sugárút 16. 

Térkép/fotó 

       HV-032 

     műemlék 

         MJT 

         MK rk. 

templom 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, U alakú, földszintes, nyeregtetős, szürke 

palafedésű épület. Hét tengelyes homlokzata ötödik tengelyében a szegmentíves záródású kétszárnyú 

kapu nyílik; hatodik és hetedik tengelye egykor portál, üzlet bejárat lehetett. A sima, vakolt lábazati 

sáv felett a téglaburkolatos földszinti falmezőt sávozott lizénák osztják, egyenes záradékú 

ablaknyílások törik át, vakolatkeretezéssel, a könyöklőpárkány alatt köténydísszel, a záradék fölött 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=8271
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=8271
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7718
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7718
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erős kiülésű, ívháromszög timpanonnal, az orommezőben pajzs motívummal. A szemöldökpárkányt 

kompozit fejezetű pilaszterek tartják. A hatodik tengely széles, egykor a kapuval egyező 

szegmentíves nyílását hasonló, még gazdagabb keretezés hangsúlyozza, az orommező pajzs 

díszében „SA” monogrammal. Az építéskori nyílászárók többsége megmaradt. A homlokzatot 

háromrészes, a lizénák sávjában kettős konzolokkal alátámasztott, rozetta díszítésű főpárkány zárja. 

Megjegyzés 

Az épület közvetlenül csatlakozik a szomszédos saroképülethez, feltehetően Stéberl András háza. 

Épült a 19. század végén - a 20. század elején. A historizáló homlokzat jellegzetes, városképet 

meghatározó elem. Jelenleg felújítás alatt. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb részleteinek teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 

 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-033 

(HVBU-24) 

Egykor lakóépület, jelenleg üzlet és 

ügyvédi iroda 
4538 Béke sugárút 30. 

Térkép/fotó 

       HV-033 

         MJT 

         M kert 

 
 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, U alakú, földszintes, nyeregtetős, sajtolt 

cserépfedésű épület. Kilenc tengelyes homlokzata ötödik tengelyében szegmentíves záródású 

kétszárnyú kapu nyílik; az ablakok egyenes záradékúak, vakolatkeretezéssel, könyöklőpárkánnyal, a 

záradék fölött erős kiülésű, fogrovatos, profilozott szemöldökpárkánnyal. A harmadik és negyedik 

tengely nyílásai átalakítottak. Az újabb téglaburkolatos lábazati sáv felett a sima, vakolt falmezőt 

sávozott lizénák osztják. Az építéskori nyílászárók többsége megmaradt. A homlokzatot stilizált 

három részes főpárkány zárja. 

Megjegyzés --- 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege fedése, homlokzati kialakítása, nyílászárói. 

Folyamatos jókarbantartása biztosítandó. A tagozatok és falmezők erős, kontrasztos festését 

javasoljuk – a következő felújítás alkalmával – átgondolni. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-034 

(HVBU-25) 
Lakóépület 4535 Béke sugárút 32. 
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Térkép/fotó 

       HV-034 

         MJT 

         M kert 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, közel négyzetes alaprajzú, földszintes, 

nyeregtetős, sajtolt cserépfedésű épület. Öt tengelyes homlokzata negyedik tengelyében 

szegmentíves záródású kétszárnyú kapu nyílik; az ablakok egyenes záradékúak, - egy kivétellel – 

vakolatkeretezéssel, könyöklőpárkánnyal, a záradék fölött erős kiülésű, stilizált zárókő motívumos, 

profilozott szemöldökpárkánnyal. A téglaburkolatos lábazati sáv felett a falmezőt világos 

téglaburkolat fedi. A nyílászárók cseréltek, a kapu megmaradt. A homlokzatot háromrészes, 

fogrovatos főpárkány zárja. 

Megjegyzés A téglaburkolatos, historizáló homlokzat jellegzetes, városképet meghatározó elem. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, homlokzati elrendezése, vakolatdíszei, 

bejárati kapuja. A vakolt felületek színezése mindenképpen módosítandó. További értékvizsgálata 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-035 

(HVBU-26) 
Lakóépület 4532 Béke sugárút 36. – Árpád utca 20. 

Térkép/fotó 

       HV-035 

         MJT 

         M kert 

  

Jelleg 

MJT területén, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, V alakú, pince + földszintes, kontyolt 

nyeregtetős, sajtolt cserépfedésű saroképület a sarok felé 45°-os szögben levágott tömeggel, 

kovácsoltvas kapuval. A Béke sugárút és az Árpád utca felé 12-12 tengelyes, a sarkon két, ikerablak-

szerűen keretezett ablak. A homlokzatok sarokrizalitosak, sarokarmírozással, a sima lábazati sáv 

fölött vakolt, ingatlanonként különböző színűre festett falsíkokkal. A sarok ikerablakai egyenes, a 

többi ablak félköríves záródású, plasztikus vakolatkerettel. Az építéskori ablakokat 

könyöklőpárkányon álló, volutás fejezetű pilaszterek fogják közre, a zárókő motívumos 

szemöldökök fölött váltakozva szegmensíves, timpanonnal, illetve tört timpanonnal és vázával 

hangsúlyozott kialakítással. A homlokzatokat háromrészes főpárkány zárja. 

Megjegyzés A 19. század végén, 1891 után, az Árpád utca Béke sugárútra való kivezetése után épült. 
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Javaslat: 

Városképileg, városszerkezetileg hangsúlyos helyen álló épület. Tömegének, eredeti nyílászáróinak 

megóvása szükséges. Folyamatos jókarbantartása biztosítandó. A tagozatok és falmezők erős, 

kontrasztos, illetve ingatlanonként eltérő festését javasoljuk a következő felújítás alkalmával 

egységesíteni, átgondolni. További értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-036 

(HVBU-18, 

HVBU-19) 

Lakóépület 
743/1 

743/2 
Béke sugárút 40. – Erdélyi Sándor utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-036 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, téglalap alakú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, 

ideiglenes jellegű, zöld bitumenes hullámlemez fedésű saroképület, valamint kerítése és kapuja. A 

Béke sugárút felé nyolc, az Erdélyi Sándor utca felé két tengelyes, téglaburkolatos homlokzatát a 

tégla lábazati sáv fölött kváder osztású lizénák tagolják. Az eredetiek alapján újragyártott ablakok 

váltakozva szegmensíves és egyenes záradékúak, vakolatkeretezéssel, a könyöklőpárkány alatt 

minden második falmezőben köténydísszel. A szemöldökgyámos keretezés fölött erős kiülésű, 

levéldíszes konzolok által tartott, váltakozva ívháromszög, illetve timpanon lezárás, alatta 

oroszlánfej motívummal. A homlokzatot háromrészes, fogrovatos főpárkány zárja. 

Megjegyzés 
Épült a 19. század végén - a 20. század elején. A historizáló homlokzat jellegzetes, városképet 

meghatározó elem. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb részleteinek (kerítés, kapuzat) teljes körű megóvása szükséges. Héjalásának cseréje városképi 

szempontból javasolt. A tagozatok és falmezők erős, kontrasztos festését javasoljuk a következő 

felújítás alkalmával finomítani. További értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-037 

(HVBU-20) 
Iskola 4713 Béke sugárút 41. 

Térkép/fotó 

       HV-037 

      műemlék 

         MJT 

         M kert 
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Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, L alakú, földszintes, oromfalas, 

nyeregtetős, cserépfedésű épület. A Béke sugárút felé nyolc tengelyes, sima, vakolt, festett 

homlokzatát a cementes, festett lábazati sáv fölött egyenes záródású, profilozott könyöklőpárkányos 

ablaknyílások törik át. Az ablakszerkezetek építéskori, pallótokos, kifelé-befelé nyíló szárnyakkal, a 

homlokzaton kitámasztó vasalatokkal. A homlokzatot stilizált főpárkány zárja. 

Megjegyzés 
19. század végi, feltehetően klasszicizáló homlokzatalakítással épült. A Béke sugárút külső 

szakaszának (Göndöcs kerten túli) korai beépítése. 

Javaslat: 
Tömegének, eredeti nyílászáróinak teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-038 

(HVBÉ-26) 

Egykor polgárház, jelenleg iroda és 

orvosi rendelő 
744 Béke sugárút 42. 

Térkép/fotó 

       HV-038 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, U alakú, földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, 

historizáló épület, valamint kerítése és kapuja. A Béke sugárút felé nyolc tengelyes, sarokrizalitos, 

téglaburkolatos homlokzatát a tégla lábazati sáv fölött az eredetiek alapján újragyártott, egyenes 

záradékú ablakok törik át. A rizalitokat sávozott, díszített pilaszterek keretezik. Az ablakok zárókő 

motívumos vakolatkeretezéssel, a könyöklőpárkány alatt tükrös köténydísszel készültek, a 

könyöklőpárkányról induló pilaszterekkel közrefogva. Az erős plasztikájú, törtvonalú 

szemöldökdíszek orommezejében pajzs és füzér, a rizalitokon az ikerablakok fölött rocaille 

motívum. A homlokzatot három részes főpárkány zárja. 

Megjegyzés 
Épült a 19. század végén - a 20. század elején. A historizáló homlokzat jellegzetes, városképet 

meghatározó elem. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, egyéb építéskori 

részleteinek – kerítés, kapuzat - teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-039 

(HVBU-21) 
Lakóépület 4714 Béke sugárút 43. 
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Térkép/fotó 

       HV-039 

      műemlék 

         MJT 

         M kert 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület. A Béke sugárút felé hét tengelyes, sima, vakolt, festett homlokzatát sávozott 

lizénák tagolják. A falsíkot téglaburkolatos lábazati sáv fölött egyenes záródású, könyöklőpárkányos 

ablaknyílások törik át. Az ablakszerkezetek építéskoriak, kifelé-befelé nyíló szárnyakkal, belül 

váztáblás spalettákkal. Az ablakok vakolat keretezésűek, erősen kiugró, profilozott 

szemöldökpárkánnyal, kétoldalt pilaszterekkel. Építéskori, félköríves záródású, felülvilágítós 

kétszárnyú fa kapuja a hetedik tengelyben nyílik, megtartandó. A homlokzatot háromrészes, tükrös, 

fogrovatos főpárkány zárja. 

Megjegyzés 19. század végi épület, a Béke sugárút külső szakaszának (Göndöcs kerten túli) korai beépítése. 

Javaslat: 

Tömegének, eredeti nyílászáróinak teljes körű megóvása szükséges. A tagozatok és falmezők erős, 

kontrasztos festését javasoljuk a következő felújítás alkalmával finomítani.  

További értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-040 

(HVBU-22) 
Lakóépület és üzlet 4715 Béke sugárút 45. 

Térkép/fotó 

       HV-040 

      műemlék 

         MJT 

         M kert 

 
 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület. A Béke sugárút felé enyhe síkváltás két részre bontja. Nyílásai egyenes 

záradékúak, a falsík sima, vakolt, festett. Déli oldalán kétszárnyú fa kapu, illetve újabb üzlet bejárat 

és portál, a kiugró síkon két-két újabb ablak. Tömege, elrendezése a szomszédos épület tükörképe, 

megmaradt részletformái azonban az 1930-as évekre jellemzőek, pl. a műkő keretezésű kapunyílás 

kialakítása. Erősen átalakított, ingatlanonként különböző színűre festett. 

Megjegyzés Tömege a tömb megjelenése szempontjából városképi jelentőségű. 

Javaslat: Az ingatlanonként eltérő festését javasoljuk a következő felújítás alkalmával egységesíteni. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-041 

(HVBU-23) 

Egykor lakóépület, jelenleg ügyvédi 

munkaközösség épülete, iroda 
4716 Béke sugárút 47. – Ady Endre utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-041 

      műemlék 

         MJT 

         M kert 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű, sarokrizalitos, armírozott saroképület. A Béke sugárút és az Ady Endre utca felé is hat 

tengelyes. Sima, vakolt, festett homlokzatát a téglaburkolatos lábazati sáv fölött végigfutó 

könyöklőpárkány osztja. A nyílások egyenes záradékúak, a Béke sugárút felé és a sarokrizalit 

beforduló részén vakolt szalagkeretezésűek zárókő motívummal, erősen előre ugró, volutás 

konzolok által tartott szemöldökpárkánnyal. Az Ady Endre utcai homlokzat egyszerűbb kialakítású. 

A Béke sugárút felőli kapuáthajtót üzlethelyiséggé alakították. Az épületen – a későbbi üzlet bejárat 

és portál kivételével – megmaradtak az építéskori, míves nyílászárók. A homlokzatot háromrészes, 

tükrös főpárkány zárja. 

Megjegyzés 19. század végi épület, városkép szempontjából hangsúlyos elhelyezkedésű. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb építéskori részleteinek teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-042 

(HVBÉ-60) 
Lakóépület 747 Béke sugárút 48. 

Térkép/fotó 

       HV-042 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, L alakú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű, 

középrizalitos épület, kerítése és kapuja. A Béke sugárút felé hét tengelyes.  Belső udvari 

homlokzata előtt fa szerkezetű veranda. A téglaburkolatos lábazati sáv fölött sima, vakolt, festett 

falsíkját szegmensíves záródású, a rizalitokon három, a középső homlokzatszakaszon kétszárnyú 

ablakok törik át. Végigfutó könyöklőpárkány alatt tükrös köténydísz; a sávozott falmezőt az 

ablakosztás magasságában futó osztópárkány tagolja, fölötte a vakolt, zárókő motívumos 

nyíláskeretezések függőleges szárai törpepilaszterként támasztják az előreugró főpárkányt. A 

tetősíkokat attikafal szegélyezi. Az épület déli falán az egykori műterem nagyméretű, üvegezett 
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ablaknyílása. 

Megjegyzés 

Egykor dr. Bíró Béla ügyvéd háza, majd ebben a házban élt és alkotott Koszta Rozália. 

Épült a 20. század elején; városkép szempontjából hangsúlyos elhelyezkedésű. Falán Koszta Rozália 

emléktáblája. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb építéskori részleteinek – kerítés, kapuzat - megóvása szükséges. Folyamatos jókarbantartása 

javasolt. A tagozatok és falmezők erős, kontrasztos festését javasoljuk a következő felújítás 

alkalmával finomítani. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-043 

(HVBÉ-25) 

Implom József Általános Iskola; 

egykori községi polgári fiúiskola 
7436 Béke sugárút 49. 

Térkép/fotó 

       HV-043 

         MJT 

 
 

Jelleg 

MJT területén, utcavonaltól beljebb húzott, három utca által határolt, U alakú, földszint + két szintes, 

kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű, középrizalitos épület és kerítése. A Béke sugárút felé 

szimmetrikus, 15 tengelyes homlokzat klasszicizáló. A sima, festett, párkánnyal lezárt lábazati sáv 

fölött az övpárkányig sávozott a falsík, az e fölötti sima falmezőt két szintet átfogó lizénák tagolják, 

a középrizaliton jón féloszlopok, közöttük kovácsoltvas ráccsal. A középrizalitot fogrovatos 

timpanon zárja, orommezejében címer. A monumentális homlokzat nyílásai egyenes záradékúak, 

keret nélküliek, a nyílászárók cseréltek. 

Megjegyzés 

Épült 1929-30-ban; tervezője Gerlóczy Gedeon, építőmesterek Pfaff Ferenc és Schneider Mátyás. A 

földszinten nyert elhelyezést a múzeum és a könyvtár, a zenede és az igazgatói lakás és a tornaterem, 

az első emeleten a polgári fiúiskola, a második emeleten az iparostanonc fiúiskola. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, egyéb építéskori 

részleteinek (kerítés) megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-044 

(HVBÉ-3) 

Egykori Reisner-, majd Stéberl-

villa, jelenleg a Gyulahús Kft. 

épülete 

748 Béke sugárút 50. 
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Térkép/fotó 

       HV-044 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, az egykori gyufagyár területén megépült, eredetileg szabadon álló, tagolt tömegű, 

földszint + 1 szintes, magastetős, oromzatos, kúpos fedésű toronnyal gazdagított, cserépfedésű 

villaépület, tégla pillérek között kovácsoltvas kerítése és kapuja. A sima, vakolt, festett lábazati sáv 

fölötti falsíkjait egyenes záródású nyílások törik át, nyílászárói építéskoriak. Megmaradt homlokzati 

díszei szecessziósak. Oromzatán bagoly szobor. 

Megjegyzés Épült 1906-07-ben; Reisner Artúr gyufagyáros háza, majd Stéberl-villa. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, nyílászáróinak, egyéb építéskori részleteinek, kovácsoltvas 

rácsainak megóvása, folyamatos jókarbantartása, értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-045 

(HVBÉ-62-) 
Rendőrség 4751 Béke sugárút 51. 

Térkép/fotó 

       HV-045 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonaltól beljebb húzott, U alakú, alagsor + magasföldszint + 1 szintes, kontyolt 

nyeregtetős, cserépfedésű, középrizalitos saroképület és kerítése. A Béke sugárút felé szimmetrikus, 

11 tengelyes homlokzat klasszicizáló, sarokrizalitos, a sávozott lábazati mező fölött armírozással. A 

sima, vakolt, festett falmezőket egyenes záradékú nyílások törik át. Az ablakok – a magasföldszinti, 

középső ablakok kivételével, melyek vakolatkeretezésűek balusztrádos köténnyel, szegmentíves 

záródású szemöldökpárkánnyal – keret nélküliek. A középső falmező nyílásait két szintet átfogó jón 

oszlopok tagolják. A szimmetriatengelyben nyílik a kétszárnyú, felülvilágítós fa kapu, kovácsoltvas 

ráccsal. A nyílászárók építéskoriak. A homlokzatokat háromrészes, konzolsoros főpárkány zárja. 

Megjegyzés 
A rendőrség épületét – Gerlóczi Gedeon tervei alapján (?) - N. Szabados József gyulai építész 

építette 1927-28-ban. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, tagozatainak, egyéb építéskori részleteinek megóvása, 

folyamatos jókarbantartása javasolt. A tagozatok és falmezők erős, kontrasztos festését javasoljuk a 

következő felújítás alkalmával finomítani. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-046 

(HVBÉ-61) 
Egykor Braun-villa, jelenleg óvoda 4753 Béke sugárút 53. 

Térkép/fotó 

       HV-046 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, nagyobb telken, utca vonalától hátrább, szabadon álló, U alaprajzú, kontyolt 

nyeregtetős, cserépfedésű, pince + földszintes, középrizalitos villaépület és kerítése. Az erőteljesen 

előreugró középrizalit tégla lábazati sávja fölött a sarokarmírozással hangsúlyozott vakolt, festett 

falmezőt hét félköríves záródású, zárókő motívumos vakolatkeretezésű nyílás töri át, az építéskori 

ablakszerkezetekkel. A visszahúzott szárnyak szintén armírozottak, egyenes záródású nyílásokkal. A 

bejárat a déli visszaugró szárnyban nyílik. A homlokzatokat körbefutó háromrészes párkány zárja. 

Kerítése tégla pillérek közötti Häidekker rács. Kertje rendezett. 

Megjegyzés Egykori Braun-villa; 1944-ben a 2. számú gettónak kijelölt épület volt. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, kerítésének, egyéb 

építéskori részleteinek megóvása, folyamatos jókarbantartása, további értékvizsgálata javasolt. 

Történelmi szerepére tekintettel az épületen emléktábla elhelyezése javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-047 

(HVBU-13) 
Egykor lakóépület, jelenleg üzlet 756 Béke sugárút 54. – Gyár utca 44. 

Térkép/fotó 

       HV-047 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, L alakú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű, 

kis kiülésű sarokrizalitos saroképület, erősen átalakított. A vakolt lábazati sáv fölött sima, vakolt, 

festett falsíkját egyenes záródású, átalakított nyílások törik át: a Béke sugárút felé és a sarok 

beforduló 2 tengelyében újabb üzletportálok, a Gyár utca felé cserélt ablakok. A homlokzatokat 

egykor lezáró háromrészes, füzérdíszes párkány részlete maradt meg. 

Megjegyzés 19. század végi épület, városkép szempontjából hangsúlyos elhelyezkedésű. 
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Javaslat: Tömegét, egykori homlokzati kialakításának megmaradt részleteit javasolt megőrizni. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-048 

(HVBU-16 

HVBU-17) 

Lakóépület 
4754/1 

4754/2 
Béke sugárút 55/a-55/b 

Térkép/fotó 

       HV-048 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, U alakú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű, 

erősen átalakított épület. A vakolt lábazati sáv fölött sima, vakolt, festett falsíkját egyenes záródású, 

átalakított nyílások törik át. A homlokzatot sávozott lizénák osztják. Felújított; eredeti műformáit 

elvesztette. Két ingatlanra bontott épület. 

Megjegyzés 19. század végi épület, a városkép, az utca beépítési ritmusa szempontjából hangsúlyos.  

Javaslat: 

Tömegét, egykori homlokzati struktúráját javasolt megőrizni. A tagozatok és falmezők erős, 

kontrasztos, a két ingatlanon különböző festését javasoljuk a következő felújítás alkalmával 

finomítani és egységesíteni. A homlokzat egységes kezelése, színezése javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-049 

(HVBU-14) 
Lakóépület 757 Béke sugárút 56. 

Térkép/fotó 

       HV-049 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, L alakú, földszintes, oromfalas, nyeregtetős, 

cserépfedésű, két enyhe kiülésű rizalittal tagolt homlokzatú épület, a hozzá tartozó kerítéssel és 

kapuval. A Béke sugárút felé öt tengelyes; a festett lábazati sáv fölött vakolt, festett, kváder osztású 

falsíkját a rizalitokon egy-egy félköríves záródású, a középső falszakaszon három egyenes záródású 

ablak töri át. A rizalitokat lizénák fogják közre. Az ablakok vakolatkeretezésűek, a 

könyöklőpárkányok alatt tükrös köténydísz; a középső falmező nyílásait íves szemöldökpárkány 

hangsúlyozza. A nyílászárók építéskoriak. A homlokzatot háromrészes, fogrovatos főpárkány zárja. 
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Megjegyzés 

Historizáló-szecessziós épület, városkép, a beépítés jellegzetes ritmusa szempontjából hangsúlyos 

elhelyezkedésű. Egykor Bálint Béla pénzügyi tanácsadó lakóháza. Építőmestere N. Szabados József; 

épült 1910-11-ben. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb építéskori részleteinek, tégla pilléres kerítésének, kovácsoltvas kapujának megőrzése javasolt. 

Folyamatos jókarbantartása mellett a tagozatok és a falmezők erős, kontrasztos festését javasoljuk a 

következő felújítás alkalmával finomítani. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-050 

(HVBÉ-59) 

Egykor Dr. Széll Imre 

gyermekgyógyász villája, jelenleg 

Boldog Apor Vilmos róm. kat. 

óvoda 

4755 Béke sugárút 57. 

Térkép/fotó 

       HV-050 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, nagyobb telken szabadon álló, közel U alaprajzú, tagolt tömegű, kontyolt 

nyeregtetős, cserépfedésű, pince + földszintes, középrizalitos villaépület és kerítése. Az erőteljesen 

előreugró középrizalit tégla lábazati sávja fölött a sarokarmírozással hangsúlyozott vakolt, festett 

falmezőt három, egyenes záródású, zárókő motívumos, füles vakolatkeretezésű nyílás töri át, az 

építéskori ablakszerkezetekkel. A visszahúzott szárnyak szintén armírozottak, egyenes záródású 

nyílásokkal. A bejárat a déli visszaugró szárnyban nyílik. A homlokzatokat körbefutó háromrészes 

párkány zárja. 

Megjegyzés 
Egykor Dr. Széll Imre gyermekgyógyász villája. Felújított épület. A déli tetősíkokat szolár panelek 

borítják. Kertje rendezett. 

Javaslat: 

A beépítés módjának és mértékének, az épület tömegének, homlokzati kialakításának, tagozatainak, 

eredeti nyílászáróinak, egyéb építéskori részleteinek (kerítés) megóvása javasolt. A szolár paneleket 

a kert megfelelő részén javasoljuk elhelyezni. További értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-051 

(HVBU-15) 
Üzlet, lakás 

758/1 

758/2 
Béke sugárút 58. 
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Térkép/fotó 

       HV-051 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű, két enyhe kiülésű oromfalas rizalittal tagolt homlokzatú épület. A Béke sugárút felé öt 

tengelyes; a festett lábazati sáv fölött vakolt, festett falsíkját a rizalitokon két-két, egyenes záródású, 

illetve a padlástér felé az oromzat síkjával párhuzamosan alakított ablakok törik át. Az ablakok 

vakolatkeretezésűek, a könyöklőpárkánnyal. A középső tengelyben szegmensíves kapunyílás, mely a 

beépített egykori kapuáthajtóba vezet. A nyílást újabb rács zárja. 

A homlokzat a szomszédos épülettel egységet alkot. 

Megjegyzés Egykor historizáló épület, erősen átalakított. Felújítva. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület tömege, homlokzati kialakítása. Folyamatos jókarbantartása mellett a 

tagozatok és a falmezők erős, kontrasztos festését javasoljuk a következő felújítás alkalmával 

finomítani. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-052 

(HVBÉ-58) 

Egykor lakóépület, majd kollégium, 

jelenleg lakóépület 
4756 Béke sugárút 59. – Kárpát utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-052 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, saroktelken szabadon álló, U alaprajzú, tagolt tömegű, kontyolt nyeregtetős, 

cserépfedésű, pince + földszintes, sarokrizalitos villaépület és kerítése. Az előreugró két sarokrizalit 

tégla lábazati sávja fölött a sarokarmírozással hangsúlyozott; a téglaburkolatos falmezőket vakolt 

könyöklő- és osztópárkányok tagolják, a rizalitokon két-két félköríves, a középső falszakaszon 

három egyenes záródású ablaknyílás töri át. Az építéskori ablakok vakolatkeretezésűek; a rizalitokon 

a könyöklőpárkány alatt köténydísszel, pilaszterekkel keretezve, fogrovatos, tört timpanonnal, a 

középső falmezőn zárókő motívummal. A homlokzatokat körbefutó háromrészes párkány zárja. A 

kerítés a Béke sugárút felé tégla pillérek között kovácsoltvas mezőkkel képzett, a Kárpát utca felé 

tömör tégla. 

Megjegyzés Felújított historizáló villaépület. Kertje rendezett. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, egyéb építéskori 

részleteinek, kerítésének megóvása javasolt. További értékvizsgálata javasolt. Folyamatos 

jókarbantartása mellett a tagozatok és a falmezők erős, kontrasztos festését javasoljuk a következő 
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felújítás alkalmával finomítani. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-053 

(HVBU-11) 
Lakóépület 

4801, 

4802 
Béke sugárút 63-65. 

Térkép/fotó 

       HV-053 

         MJT 

 
 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, U alakú, földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, két 

enyhe kiülésű oromfalas, csonka kontyos tetejű rizalittal tagolt homlokzatú épület, kerítése és 

kapuja. A Béke sugárút felé hat tengelyes; a vakolt tégla lábazati sáv fölött vakolt, festett falsíkját a 

rizalitokat egy-egy szegmensíves záródású, illetve a padlástér felé az oromzatot körablakok törik át. 

A két rizalit közötti ablaknyílások egyenes záradékúak. Az ablakszerkezetek építéskoriak. Az 

ablakok vakolatkeretezésűek, profilozott, kötényes könyöklőpárkánnyal. A rizalitokat sávozott, 

kettős fejezetű pilaszterek keretezik, a vakolt falsíkot szecessziós ornamentika díszíti. A két 

ingatlanra tagolt épület (63. és 65. szám) homlokzata egy egységet alkot. 

Megjegyzés 
Egykor Dr. Tischoff Ignác lakóháza. Tervezte: Juhász Kiss József, épült 1910 – 1912-ben. Jelenleg 

üres, elhanyagolt. 

Javaslat: 

Felújítása, méltó hasznosítása keretében tömegének, homlokzati kialakításának, tagozatainak, eredeti 

nyílászáróinak, egyéb építéskori részleteinek, kerítésének, kovácsoltvas kapuinak megóvása, további 

értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-054 

(HVBÉ-24) 

Egykor Weisz-villa, jelenleg 

„Civilház” 
4829 Béke sugárút 67. 

Térkép/fotó 

       HV-054 

         MJT 

  

Jelleg 
MJT területén, nagyobb telken, szabadon álló, U alaprajzú, manzárd tetős, piros palafedésű, pince + 

földszintes, középrizalitos villaépület és kerítése. Az enyhén előreugró középrizalitot félköríves 
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oromzat zárja, az orommezőben szecessziós vakolat díszítéssel. A lábazati sáv fölött a sávozott 

falmezőt a középrizaliton két félköríves záródású, zárókő motívumos vakolatkeretezésű ablaknyílás 

töri át, az építéskori, míves szecessziós ablakszerkezetekkel. Jobboldalon két lekerekített sarkú, 

egyenes záródású ablaknyílás díszített vakolatkeretezéssel, baloldalon két oszloppal támasztott 

nyílású, kő pillérek között kovácsoltvas rács betétes mellvéddel loggia tagolja a falsíkot. A bejárat a 

loggiáról nyílik. A homlokzatokat körbefutó párkány zárja. Az eresz alja fa kazettás kialakítású. A 

kerítés fedköves tégla pillérek közötti Häidekker rács szecessziós motívumokkal. Az épület előtt kis 

terasz. Kertje rendezett. 

Megjegyzés 

Egykor Weisz Mór villája. Tervezte: N. Szabados József, és Székely László temesvári műépítész; 

épült 1913 – 1914-ben. Ma a Civil Szolgáltató Központ épülete. 
http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6330 

Javaslat: 

A beépítés módjánal és mértékének, az épület tömegének, homlokzati kialakításának, tagozatainak, 

eredeti nyílászáróinak, kerítésének, egyéb építéskori részleteinek megóvása, további értékvizsgálata 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-055 

(HVBU-48) 
Lakóépület 4562 Bodoky utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-055 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, U alakú, középrizalitos, földszint + 1 szintes, 

a sarkon kontyolt, a középrizalit fölött oromzatos, nyeregtetős, cserépfedésű épület, a 

középtengelyben a lesarkított, egyenes záródású, kétszárnyú fa kapuval és fölötte kovácsoltvas 

rácsos erkéllyel. A sima, vakolt, festett falsíkokat az emeleti erkélylemez, illetve fölötte az 

ablakosztó vonalában vakolatsáv osztja. A párosával elrendezett ablakok egyenes záródásúak, a 

földszinten lesarkítva. Az emeleti erkélyre két ajtó nyílik, fölöttük csonka kontyos fedésű, félkör 

alakú ablaknyílással áttört az oromzat. Az építéskori ablakok vakolatkeretezésűek, az emeleten 

gazdag szecessziós díszítéssel. A falsíkot kazettás-ornamentális motívummal képzett párkány és 

eresz alja zárja. 

Megjegyzés 
Az élővíz-csatorna mentén, városképileg hangsúlyos helyen álló épület. Egykor Uffenbach Rudolfné 

(Mogyoróssy Klára) lakóháza. Tervezője Pfaff Ferenc, épült 1911-ben. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, eredeti nyílászáróinak, 

egyéb részleteinek teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-056 

(HVBÉ-53) 

Egykori Weisz szesz 

nagykereskedés épülete, jelenleg 

üzletek 

6178 Bodoky utca 6. 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6330
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6330
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Térkép/fotó 

       HV-056 

         MJT 

      műemlék 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, U alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű saroképület. A Béke sugárút felé hét tengelyes, téglaburkolatos sávokkal osztott 

homlokzatát a tégla lábazati sáv fölött az eredetiek alapján újragyártott, szegmens íves záradékú, 

téglával keretezett ablakok, a harmadik tengelyben hasonlóan képzett bejárat töri át. A sarkot tégla 

pilaszter hangsúlyozza. A homlokzatot téglából képzett, profilozott főpárkány zárja. Az Élővíz-

csatorna felé egyszerűbb, három nyílásos homlokzatával fordul.  

Megjegyzés 
Weisz Mór egykori szesznagykereskedése; épült a 19. század második felében; egykor Zóna 

Kávéház (1897).  

Javaslat: 

A historizáló homlokzat jellegzetes, városképet meghatározó elem. Az Élővíz-csatorna felől vele 

zártsorúan összeépült, alacsonyabb párkánymagasságú épülettel együtt védendő. Tömegének, 

homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, egyéb építéskori részleteinek teljes 

körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-057 

(HVBÉ-38) 

Egykori fonalüzem, jelenleg 

lakóház 
6032 Budai Nagy Antal utca 20. 

Térkép/fotó 

       HV-057 

  

Jelleg 

Utcavonalon, szabadon álló, L alakú, földszintes, manzárd tetős, palafedésű saroképület. A köz felé 

három, a Budai Nagy Antal utca felé hat tengelyes, hatodik tengelyben a bejárattal. Sávozott 

lizénákkal osztott vakolt, festett homlokzatát a vakolt lábazati sáv fölött egyenes záradékú, 

építéskori, erőteljes vakolatkeretezésű nyílások törik át, az ablakokon utólagos spalettaszárnyakkal. 

A nyílások alatt könyöklőpárkány, a profilozott keretezés fölött előreugró szemöldökpárkány, a 

fölött körbefutó háromrészes párkány zárja a homlokzatokat. A falmezőket sávozott lizénák osztják, 

illetve a sarkokat hangsúlyozzák. 

Megjegyzés 
Az épület melletti köz a történeti utca- és telekszerkezet része, már a 19. század közepén ezen át 

történt a telekbelsőben, a folyó melletti épület megközelítése (ma Köröspart utca 41.).  

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, egyéb építéskori 

részleteinek teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-058 

(HVBU-50) 

Egykori bakancsgyár, majd 

háziipari szövetkezet, jelenleg 

üzletek 

4545/2 Corvin utca 13. 

Térkép/fotó 

       HV-058 

         MJT 

     műemlék 

 
 

Jelleg 
MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszint + egy szintes, 

nyeregtetős, cserépfedésű épület. 

Megjegyzés Épült a 20. század első felében 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, egyéb építéskori 

részleteinek teljes körű megóvása szükséges. További értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-059 

(HVBÉ-12) 

Malomépület; egykori Reisner 

gőzmalom, jelenleg 

terménykereskedés 

6653/2 Csabai út 

Térkép/fotó 

       HV-059 

  

Jelleg 

A Békéscsaba felé vezető fő közlekedési út mentén, utcavonalon, szabadon álló négyszintes, téglalap 

alaprajzú, nyeregtetős malomépület. Földszint+3 szintes. Főhomlokzata nyolc nyílástengelyes, a 

földszinten két bejárat nyílik. Ablakai szintenként megegyező méretűek, vakolt szalagkeretezéssel.  

Megjegyzés 

Jelenleg termény- és tápraktár, ill. –bolt a keleti rövid oldalán újabb toldaléképülettel.  

Ipartörténeti emlék. A 19. század végi gőzmalom épületek jellegzetes, megőrzendő példája. 1928. 

nov. 28-án a középső része kiégett. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, egyéb építéskori részleteinek 

megóvása, további értékvizsgálata javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-060 

(HVBU-6) 

Egykor Krész-ház, jelenleg lakóház 

és üzlet 
6225 Dobay utca 2. – Bartók Béla utca 

Térkép/fotó 

       HV-060 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, hézagosan zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, manzárd 

tetős, palafedésű saroképület, kerítése és kapuja. A Bartók Béla utca és a Dobay utca felé is öt 

tengelyes, a sarkon 45°-ban levágott falszakaszán bejárattal, sarokrizalittal képzett homlokzatát a 

vakolt lábazati sáv fölött sávozott lizénák osztják. A nyílások egyenes záródásúak, könyöklőpárkány 

alatt köténydísszel, a profilozott vakolatkeretezést íves szemöldökpárkány zárja az orommezőben 

szecessziós napraforgó-motívumos ornamentikával. Az ajtó melletti nyílások portálok. Az ablakok 

az építéskori nyílászárók, faredőnnyel. Az ajtót sávozott, gazdag ornamentikájú díszítés emeli ki. A 

vakolt, festett falsíkokat a könyöklőpárkány magasságában és az ablakkeretezéshez csatlakozóan 

hullámvonalú, profilozott övpárkány tagolja. A homlokzatokat három részes főpárkány zárja. 

Megjegyzés 

A historizáló-szecessziós homlokzat jellegzetes, városképet meghatározó elem.  

Egykori Krész-ház; Benkő János (1870-1927) építész lakóháza, majd Krész József (1887-1959) 

kőművesé. Épült 1916-19-ben, tervezője Benkő János. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, tagozatainak, egyéb építéskori 

részleteinek – kerítés, kapuzat - teljes körű megóvása szükséges. A homlokzat és a nyílászárók 

színezése átgondolandó. További értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-061 

(HVBÉ-29) 

Egykori Gyulavidéki 

Takarékpénztár Rt. (Piculás 

takarék), jelenleg vendéglátóhely 

4463 Dózsa György utca 45. 

Térkép/fotó 

       HV-061 

         MJT 

     műemlék 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, palafedésű 

saroképület. A Városház utca felé hat tengelyes, téglaburkolatos sávokkal osztott homlokzatát a 

tégla lábazati sáv fölött szamárhát íves záradékú, téglával keretezett nyílások törik át. A két szélső 

tengelyben újabb bejárati ajtó, közöttük cserélt ablakok nyílnak. A szimmetrikusan képzett 

homlokzatot a két szélén tégla sávokkal keretezett, felmagasodó oromzatos falszakasz fogja közre. A 
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köztes falmezőt hullámvonalú, alacsonyabb, tégla szegéllyel lezárt oromzat hangsúlyozza. A 

homlokzat a szecesszió keleties, tégla-architektúrás változatát képviseli. Az épület Élővíz-csatorna 

felé forduló traktusát az újabb, konzolosan a parti sétány fölé nyúló épületrész megváltoztatta. 

Megjegyzés 

Egykori Gyulavidéki Takarékpénztár Rt. (Piculás takarék) épülete; tervezte Pfaff Ferenc, épült 1905-

ben.  

Gyula város az épület Élővíz-csatorna menti újabb toldaléka, a „Vendéglátó-terasz” – a 2006-ban, 

régebbi terv alapján megépült – épületrész megújítására és a belvárosi Kapus-hídtól keletre, a 

csatorna északi oldalán lévő partszakasz rendezésére ötletpályázatot írt ki, 2019. 05. 26-i 

határidővel. 

Javaslat: 

Tömegének, szecessziós homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, 

egyéb építéskori részleteinek teljes körű megóvása szükséges. Utólagos beépítés elbontása javasolt. 

További értékvizsgálata javasolt.  
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-062 

(HVBÉ-66) 
Lakóház, egykori Kienitz-ház 4404 Dózsa György utca 22. 

Térkép/fotó 

       HV-062 

         MJT 

 
 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló beépítésben, Z alakú, tagolt tömegű, földszintes, kontyolt 

nyeregtetős, palafedésű villa, tégla pilléres kerítése és kovácsoltvas kapuja. Az Élővíz-csatornára 

néző, utcavonalon álló tömege két, a visszahúzott homlokzata három tengelyes, szegmensíves ablak- 

illetve a belső sarokban ajtónyílással, fölötte kovácsoltvas előtetővel. Az Alpár utcára vezető köz 

felé néző homlokzatát két, az előzőekkel megegyező nyílás tagolja, az eredeti ablakokkal, 

faredőnnyel. Vakolt, festett homlokzatát a tégla lábazati sáv fölött sávozott, szecessziós díszítésű 

lizénák osztják. A nyílások körül hasonlóan képzett vakolatmező, könyöklőpárkány nélkül. A 

homlokzatokat háromrészes főpárkány zárja. A belső kert felé fa veranda néz. 

Megjegyzés 
A historizáló-szecessziós homlokzat városképet meghatározó elem az Élővíz-csatorna mentén.  

Egykori Kienitz-ház; falán emléktábla Kienitz Vilmos születésének centenáriuma alkalmából. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek – kerítés, kapuzat - teljes körű megóvása, illetve helyreállítása, további 

értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-063 

(HVBÉ-67) 
Lakóház 4399/2 Dózsa György utca 30. 
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Térkép/fotó 

       HV-063 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, oldalhatáron álló beépítésben, téglalap alaprajzú, földszintes, 

oromzatos, nyeregtetős, cserépfedésű parasztház. Az Élővíz-csatornára néző keskeny homlokzatát 

egyenes záródású két ablaka és a beépített tornácra vezető bejárati ajtaja tagolja. Az oromzat deszka 

borítású. A tégla lábazat fölött a falsík vakolt, festett; az eredeti alapján újragyártott ablakszárnyak 

az eredeti tokban, keret nélküli, tégla könyöklővel alakított nyílásban állnak. Az ajtóhoz két beton 

lépcsőfok vezet; az ajtó tokborítással, váztáblás szárnnyal készült. Felújított. 

Megjegyzés 
A homlokzat városképet meghatározó, archaikus, a legrégibb beépítési módot megőrző elem az 

Élővíz-csatorna mentén.  

Javaslat: 
A beépítés módjának, tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és 

tagozatainak, egyéb építéskori részleteinek teljes körű megóvása, további értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-064 

(HVBÉ-68) 
Lakóház 4398/1 Dózsa György utca 32. 

Térkép/fotó 

       HV-064 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, oldalhatáron álló beépítésben, téglalap alaprajzú, földszintes, 

oromzatos, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű parasztház. Az Élővíz-csatornára néző keskeny 

homlokzatát egyenes záródású két ablaka és a beépített tornácra vezető bejárati ajtaja tagolja. Az 

oromzat deszka borítású, két négyzetes nyílással a padlástér felé. A tégla lábazat fölött a falsík 

vakolt, festett; az eredeti ablakok festett, füles vakolatkeretezésűek, könyöklőpárkány nélkül. Az 

ajtóhoz két beton lépcsőfok vezet; az ajtó váztáblás, fogrovatos szárnnyal készült. 

Megjegyzés 
A homlokzat városképet meghatározó, archaikus, a legrégibb beépítési módot megőrző elem az 

Élővíz-csatorna mentén. Az épület üres, eladó. 

Javaslat: 
A beépítés módjának, tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és 

tagozatainak, egyéb építéskori részleteinek teljes körű megóvása, további értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 
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HV-065 

(HVBU-99) 
Lakóház 6184 Dr. Adler Ignác utca 5. 

Térkép/fotó 

       HV-065 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű saroképület. Hosszú 

homlokzatát 12 egyenes záródású, egyszerű, vakolt szalagkeretezésű, könyöklőpárkány nélküli, 

eredeti szerkezetű ablaka töri át. Rövidebb homlokzatát 3 ablak és két vakablak tagolja. A vakolt 

lábazat fölött a falsík vakolt, festett. A homlokzatokat körbefutó, profilozott ereszpárkány zárja; a 

sarkot sávozott lizéna hangsúlyozza. 

Megjegyzés Az épület 19. századi, városképet meghatározó elem. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek teljes körű megóvása, további értékvizsgálata javasolt. Hasznosítása a 

gimnáziumi funkció figyelembe vételével javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-066 

(HVBU-5) 
Lakóépület 4725 Eötvös Lóránd utca 10. – Somogyi Béla utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-066 

         MJT 

 
 

Jelleg 

Nagyobb telken, utca vonalától visszahúzott, szabadon álló, alagsor + földszint + 1 szintes, lapos 

tetős, vakolt, festett homlokzatú saroképület, egyenes záródású, műkő szalagkeretezésű ablakokkal 

és bejárati kapuval, fölötte félköríves ablakkal. Az utcai homlokzatok emeletén 3-3 erkély 

vasráccsal. Kerítése rakott kő pillérek közötti egyszerű vasrács. 

Megjegyzés Épült az 1950-60-as években. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, mértéke, az épület tömege, homlokzati kialakítása, kerítése. 

Jókarbantartás javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-067 

(HVBÉ-27) 

Villa, egykori Czinczár-ház, 

jelenleg orvosi rendelő 
4712 Eötvös Lóránd utca 2. – Béke sugárút 39. 

Térkép/fotó 

       HV-067 

      műemlék 

         MJT 

         M kert 

 
 

Jelleg 

MJT területén, nagyobb telken szabadon álló, közel négyzetes alaprajzú, alagsor + földszintes, 

főhomlokzata tengelyében oromzatos, portikusszal tagolt, kupolás, manzárd tetős, palafedésű villa 

épület és tégla pillérek közötti kovácsoltvas kerítése, kapuja. Az Eötvös Lóránd utca felőli 

homlokzata nyílás nélküli, téglaburkolattal. A kert felé néző főhomlokzatát a félköríves záródású, 

pilléres, pilaszterekkel keretezett, vakolat ornamentikával díszített portikusz két oldalán 1-1 

háromosztatú, építéskori, lekerekített sarkokkal egyenes záródású, szecessziós vakolatkeretezésű 

ablak, valamint 1-1 kisebb egyenes záródású újabb ablak és középen a bejárati ajtó töri át. A tégla 

lábazat fölött a falsík vakolt, festett, szecessziós ornamentikával, a sarkokon pilaszterekkel díszítve. 

A homlokzatokat körbefutó, profilozott háromrészes párkány zárja. 

Megjegyzés 

A villa 20. század elejére jellemző, historizáló tömegű, szecessziós homlokzatképzéssel; városképet 

meghatározó elem. Az 1910-es években a Czinczár fakereskedő család villájaként épült. A jelenlegi 

telken két épület áll: a villa és a Béke sugárút felőli historizáló, tégla homlokzatburkolatú ház. A 

kettőt újabb, ormótlan épületszárny köti össze, az új funkciónak megfelelve. 

Javaslat: 

A villa tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, valamint kerítésének teljes körű megóvása, további értékvizsgálata javasolt. 

Az összekötő szárny esetleges átalakítása, tetőzetének módosítása, visszafogottabb külső kialakítása 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-068 

(HVBU-49) 

Egykor lakóépület és pékség, 

jelenleg civilház 
4506 Esze Tamás utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-068 

      műemlék 

         MJT 

         MK 
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Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű épület és 

tégla pilléres kerítése. Az utcára néző, téglával burkolt homlokzatát 5 szegmensíves záródású 

idomtégla keretezésű nyílás töri át. A két szélső kapunyílás; a három középsőben eredeti szerkezetű 

ablakok. A homlokzatot a tégla lábazati sáv fölött lizénák, vízszintesen a könyöklőpárkány és az 

ablaknyílás vállmagasságában egy sor téglából képzett osztópárkány tagolja. A falsíkot szintén 

téglából képzett, profilozott ereszpárkány zárja. 

Megjegyzés Az épület 19. századi, városképet meghatározó elem. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, téglapilléres 

kerítésének és egyéb építéskori részleteinek (kerítés) teljeskörű megóvása, további értékvizsgálata 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-069 

(HVBÉ-32) 
Aranykereszt fogadó 4386 Eszperantó tér 2. 

Megjegyzés 
Regisztrált örökségi érték; lásd a települési értékkataszter „Nem védett, de a nyilvántartásban 

regisztrált értékek” fejezetében. Értékvizsgálata, védelme javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-070 

(HVBÉ-54) 

Egykor Magyar Gyula lakóháza, 

jelenleg lakóház 
2425 Gábor Áron utca 3. 

Térkép/fotó 

       HV-070 

         MJT 

         MK 

  

Jelleg 

Korábban több telek összevonásával létrejött telken, utca vonalán szabadon álló, emeletes, cseréppel 

fedett kontyolt nyeregtetős modern épület, az utca felé téglával burkolt, egyik részén fachwerk-es, 

viszonylag zárt homlokzattal. 

Megjegyzés A jelenlegi épület új beépítés. 

Javaslat: Helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-071 

(HVBÉ-15) 

Kripta; Kosztyik Szlabúr és a 

Kreuchel család sírboltja 
3638 Galbácskert, Szentháromság temető 
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Térkép/fotó 

       HV-071 

  

Jelleg 

A temető középtengelyét alkotó észak-déli útvonal nyugati oldalán, a bejárat közelében, szabadon 

álló, közel négyzetes alaprajzú, vakolatlan, egykor magastetővel, ma födém és tető nélkül álló, a 19. 

század végén emelt kripta; bejárata fölött tábla: „A Kosztyik Szlabúr és Kreuchel család sírboltja”. 

Félköríves záródású bejáratát vörös mészkő keret övezi; nyílászárói hiányoznak, néhány ajtó vasalat 

megmaradt. A kripta főhomlokzatát pilaszterek tagolják, a többi falmezőt kerek ablakok törik át. 

Padlótégla burkolata is megmaradt. 

Megjegyzés 
A történeti és művészeti értékkel rendelkező, gazdátlan, pusztuló épület a temető karakterisztikus 

eleme. 

Javaslat: Felújítandó épület, állagmegóvása, lefedése, növényzettől való megtisztítása, új funkció szükséges. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-072 

(HVBÉ-17) 

Kripta; a Mogyoróssy család 

sírboltja 
3638 Galbácskert, Szentháromság temető 

Térkép/fotó 

       HV-072 

  

Jelleg 

A temető észak-déli tengelyét képező útvonal keleti oldalán, azzal párhuzamosan, szabadon álló, 

közel négyzetes alaprajzú, vakolatlan tégla kripta, tetején körben öntöttvas oszlopok között 

kovácsoltvas ráccsal. A bejárata fölötti öntöttvas, timpanonnal záródó, kereszttel díszített táblán a 

felirat: „Mogyoróssy család sírboltja 1882”, fölötte a család címere. Egyenes záródású bejáratát tégla 

keretezés övezi, az ajtó szintén vas, „ifj MJCs 1882.” felirattal. Az ajtó két oldalán a körbefutó tégla 

keretezésben a faltükrök közepén egy-egy szintén téglából rakott kereszt. Az oldalsó homlokzat 

felső sávjában cementes keretezés fut. 
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Megjegyzés Az építmény jó állapotú, de vizesedik. 

Javaslat: 
A falfelületek cementes javítása nem javasolt, szakszerű felújítás szükséges; folyamatos 

jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-073 

(HVBÉ-47) 
Temetőőri épület 3638 Galbácskert, Szentháromság temető 

Térkép/fotó 

       HV-073 

  

Jelleg 

A temető kapujának közelében, a főúttól balra szabadon álló, közel téglalap alaprajzú, földszintes, 

kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű épület, út felőli főhomlokzatán középrizalittal, tengelyében – 

cserélt – bejárati ajtóval. A rizalitot kétoldalról féloszlopok határolják. Az épület falsíkjai a tégla 

lábazat felett vakoltak, lecsupaszítottak. Egyenes záródású nyílások törik át. Az ablakszerkezetek 

többsége 19. század végi. 

Megjegyzés 
Átépítés (felújítás?) alatt áll. Az érzéketlen, szakszerűtlen felújítás nem vette figyelembe az épület 

korát és építészeti értékeit. 

Javaslat: Még megmaradt építéskori elemeinek, részleteinek megőrzése, helyreállítása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-074 

(HVBÉ-18) 
A Kaczvinszky család sírkápolnája 3638 Galbácskert, Szentháromság temető 

Térkép/fotó 

       HV-074 
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Jelleg 

Gyula város déli részén, észak-déli tengelyű temető déli végében, középtengelyben elhelyezkedő, 

szabadon álló, észak-déli tengelyű, négyzetes hajótérből, keskenyebb, egyenes záródású szentélyből 

álló, bádoggal burkolt kis hajlásszögű nyeregtetővel fedett, neoromán sírkápolna, É-i oldala előtt 

felvezető lépcsősorral, a homlokzat fölött kisméretű harangtoronnyal, a kápolna alatt kriptával. 

A téglából épült sírkápolna minden homlokzata kváderrel burkolt, dísztelen. Bejárata északrara 

nyílik, a szemöldökgyámos, mélyen ülő bejárathoz magas pofafalak között tíz lépcsőfokból álló 

lépcsősor vezet. A kapu felett családi címer és „KACZVINSZKY CSALÁD” felirat olvasható. A 

kétszárnyú bejárat felett a középtengelyben kaputoronyszerűen kiképzett harangtorony harang 

nélkül. 

A hasonlóan burkolt nyugati és keleti homlokzaton 3-3 félköríves záródású, keskeny ablak nyílik a 

kápolna hajójára. Az ablakok cseréltek, illetve hiányoznak. 

A hajónál keskenyebb szentély déli falán 2 ablak. 

A kápolnabelső egyszerű. A szentély két lépcsőfokkal megemelt, tere kelet-nyugati irányban két 

részre osztott. Déli része sekrestyeként funkcionált, ide a szentély falon nyitott két bejáraton lehet 

belépni. A két bejárat között szemöldökgyámos tabernákulum fülke, felette a falban posztamens. A 

kápolna titulusa bizonytalan, talán Jézus szíve kápolna volt, így vélhetőleg Jézus szobra állt a 

szentségtartó fülke felett. A szentségtartó fülke két oldalán 2-2 kovácsoltvas gyertyatartó, az egykori 

berendezés része. 

A szentélyt két vállkövön nyugvó, fából készült, szegmentíves záródású diadalív választja el a 

kápolna terétől. A diadalív két oldalán 1-1 újabb posztamens. 

A sekrestyének deszkával borított síkmennyezete van, a hajó és szentély kazettás kialakítású. A 

hajóban kovácsoltvas korona-csillár nyolc gyertyával. A belső egyszerű szürke cementlappal 

burkolt. 

Az északi oldalon a bejárat fölött egyenes nyílású karzat, a bejárat két oldalán deszka ajtó mögött 

feljárat a karzatra és lejárat a kriptába. 

A kripta szegmentíves dongával fedett, a két hosszanti falban márványtábla mögött az elhunyt 

családtagok földi maradványai. 

Megjegyzés: 
Regisztrált örökségi érték; lásd a települési értékkataszter „Nem védett, de a nyilvántartásban 

regisztrált értékek” fejezetében.  

Javaslat: 
A temető meghatározó eleme, további értékvizsgálata javasolt. A növényzet a homlokzatokról 

eltávolítandó, ablakai, belső tere felújítandó. Urnatemetőként való használata elfogadható. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-075 

(HVBÉ-40) 
Tornácos parasztház 4646 Gárdonyi Géza utca 4. 

Térkép/fotó 

       HV-075 

      műemlék 

         MJT 

         MK 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, 

újabb cserépfedésű, a 19. század második felében már álló épület. Az utcára néző homlokzatát 

egyenes záródású kapu és öt ablak töri át. A nyílászárók cseréltek, az ablakok tégla keretezése újabb. 
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A tégla lábazati sáv fölött a vakolt, festett falfelület tagozatok nélküli. Az egykori 

homlokzatformálást a profilozott ereszpárkány mutatja. 

Megjegyzés Felújított, átalakított homlokzat. Főpárkánya megmaradt, mely más homlokzati elrendezést sejtet. 

Javaslat: 
Az épület történeti értéket képvisel, építészeti értéke az átalakítás miatt kérdéses, a védettség 

felülvizsgálandó, törölhető. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-076 

(HVBÉ-4) 
Evangélikus templom 4624 Göndöcs-kert – Béke sugárút 29. 

Térkép/fotó 

       HV-076 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, a Béke sugárút mentén, utcavonalon, szabadon álló, közel téglalap alaprajzú, 

oromzatos, nyeregtetős, cserépfedésű templom, dél felől magasodó toronnyal, nyugat felől 

csatlakozó lelkészlakkal. Klasszicizáló főhomlokzatán nyíló bejárata előtt négy dór oszlop három 

részes párkányt tart, ami fölött félköríves, középen szintén dór oszloppal tagolt felülvilágító nyílik. 

Az egy nagyívű építészeti elemet két oldalról sávozott faltest fogja közre. Balról, a torony aljába 

kisebb, szintén dór oszlopokkal keretezett bejárat nyílik. A homlokzatot timpanon zárja le, az 

orommezőben félköríves ablakkal; a tetején kereszt. Az oldalsó homlokzatokat félköríves, a 

körbefutó osztópárkány fölött ablakokkal áttört, visszaugró falmezők tagolják a sávozott falsíkot. A 

tornyon gúla alakú tető patinás rézlemez fedéssel. 

Megjegyzés 

A templom 1927-38 között épült Gerlóczy Gedeon tervei szerint. 1927. december 18-án szentelték 

fel, azonban a torony a teljes magasságában csak 1938-ra készült el, majd az imaház 1947-re. 

Többször felújították, először építésének 25. évfordulójára teljes felújítás történt, majd az 1970-es 

évek végén, az 50. évforduló alkalmából. Az ezredforduló után a tetőszerkezetet és a homlokzatot 

újították fel.  

Egy, felirat és díszítmény nélküli harangja van: 200 kg-os, 67 cm alsó átmérőjű, melyet a Diósgyőri 

Acélgyár öntött 1920-ban a medgyesegyházi gyülekezet számára, akik 1942-ben a gyulaiaknak 

adták át. A templom eredeti, feltehetőleg Seltenhofer Frigyes Fiai által öntött harang rekvirálás 

áldozata lett. 

1983-ban orgonát hozattak egy Tolna megyei gyülekezetbõl. melyet 2001-ben újíttattak fel. 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása mellett időszakos látogathatóságának biztosítása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 
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HV-077 

(HVBÉ-5) 
Egykori Pavilon, Vigadó 4687 Göndöcs-kert 

Térkép/fotó 

       HV-077 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, a Göndöcs-park központi épületeként szabadon álló, közel téglalap alaprajzú, 

földszint + egy szintes, kontyolt nyeregtetős, palafedésű épület. Tömege központi épületmagból és 

körbefutó, fa oszlopokon nyugvó tető alatti fedett-nyitott teraszból, a főbejárat felől előrenyúló, 

három félköríves nyílással tagolt, attikás homlokzatú előépítményből áll. Az előépítmény középső 

nyílása szoborfülke, ma Göndöcs Benedek büsztjével (Técsy László alkotása). A pilaszterek által 

közrefogott nyílások körül – egykor profilozott, zárókő motívumos – vakolatkeretezés fut. A 

központi épület előtető fölötti, emeleti homlokzatát tégla, vakolt fejezetű pilaszterek tagolják, 

közöttük párosan ülő, félköríves záródású ablaknyílások törik át tégla nyíláskeretezéssel. A falsíkot 

körbefutó tégla párkányzat zárja. 

Az épület felújított, fa szerkezetű verandája hőszigetelő üvegezést kapott, a főépületet is több 

irányba bővítették. 

Megjegyzés 

A Göndöcs Benedek kezdeményezésére, Scher Konrád gyulai építőmester tervei és vezetése alatt 

épült „Pavilont” 1889. július 7-én adták át. Az épület előtt helyezték el báró Wenckheim Béla 

mellszobrát, Strobl Alajos alkotását. Még megnyitása előtt Blaha Lujza vendégszerepelt itt. 

Javaslat: Az épület további bővítése, átalakítása nem javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-078 

(HVBÉ-6) 
Kohán Képtár, Régi múzeumépület 4687 Göndöcs-kert 

Térkép/fotó 

       HV-078 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, a Göndöcs-park északi részén szabadon álló, L alakú, földszintes, kontyolt 

nyeregtetős, cserépfedésű épület, középtengelyében, a főbejárata előtt klasszicizáló, timpanonos 

lezárású, három nyílásra tagolt, toszkán oszloprenddel képzett portikusszal. Az orommezőben Békés 

megye színezett címere, Kallós Ede alkotása. A bejárathoz lépcsősor vezet. Az épület homlokzatát 

sarokarmírozás díszíti, a falsíkot négy egyenes záródású ablaknyílás és középen a bejárat töri át. Az 

ablakok vakolatkeretezésűek, a portikusz mögött egyszerűbb, pilaszterekkel közrefogott, a két szélső 
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falmezőben füles keretezéssel, előreugró szemöldökpárkánnyal és két-két konzol tartotta 

könyöklővel. Az épület egységesen fehérre festett. A hátranyúló traktusa újabb, kortárs bővítés, 

képtár. 

Megjegyzés 

Épült 1895-ben, Cziegler Győző és Szabados József tervei szerint. 1895-ben itt nyílt meg a múzeum 

és a könyvtár, majd az 1928-ban megszervezett Művésztelep költözött az épületbe 1930-ban. Ma 

Kohán Képtár, a főhomlokzat előtt Kohán György (Gyulavári, 1910. február 22. – Gyula, 1966. 

december 16.) Kossuth-díjas festőművész, grafikus mellszobrával (Péter Zsuzsanna munkája). 

Javaslat: Példaszerűen felújított épület; folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-079 

(HVBÉ-41) 
Tornácos parasztház 4685 Göndöcs utca 4. 

Térkép/fotó 

       HV-079 

      műemlék 

         MJT 

         MK 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, közel téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület. Az utcára néző csonkakontyos, oromzatos homlokzatát két egyenes záródású 

ablaka és a beépített tornácra vezető bejárati ajtaja tagolja. Az homlokzat a vakolt lábazat fölött 

lecsupaszított, az ablakszerkezetek cseréltek; az ajtó váztáblás, felülvilágítós, építéskori. A kertre 

néző hosszú homlokzat előtt az eredeti fa szerkezetű veranda. 

Megjegyzés - 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület tömegének, fa verandájának, egyéb építéskori 

részleteinek megóvása, jókarbantartása javasolt. A helyi védelem - a megőrzött részletek alapján - 

megtartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-080 

(HVBU-60) 
Volt gazdaház, jelenleg lakóépület 5825 Göndöcs utca 14. – Liszt Ferenc utca  
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Térkép/fotó 

       HV-080 

      műemlék 

         MJT 

         MK 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, szabadon álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, oromzatos, palafedésű 

saroképület. A Göndöcs utcára néző, rövidebb homlokzatát négy egyenes záródású ablaka és a 

tornácra vezető bejárati ajtaja tagolja, a falsíkot a lábazati sáv fölött lizénák osztják. A Liszt Ferenc 

utca felé két utólagos-átalakított ablak néz, a homlokzat lecsupaszított. A falsíkokat körbefutó, 

három részes párkány zárja. A belső udvar felé tégla pilléres tornác húzódik. 

Megjegyzés A tömeg utcaképet meghatározó. 

Javaslat: 
A beépítés módjának, az épület tömegének, verandájának, egyéb építéskori részleteinek megóvása, 

jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-081 

(HVBÉ-49) 
Gyulahús Kft. – füstölő épület 748 Gyár utca 23. 

Térkép/fotó 

       HV-081 

          MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, a Gyár utca mentén, utcavonalon, szabadon álló beépítésű, téglalap alaprajzú, az 

utcavonalra merőleges, közel észak-déli hossztengelyű, alacsony hajlású nyeregtetős, földszint + két 

szintes, tégla homlokzatburkolatú épülettömb. Földszintje dupla belmagasságú. Nyílásai egyenes 

záradékúak. A földszinten két nagyméretű, műkő keretes egykori ipari kapu, ma táblás burkolattal 

lezárva; köztük fekvő téglalap alakú újabb, szintén műkő keretezésű vaknyílások végigfutó 

profilozott műkő könyöklőpárkánnyal. A könyöklőpárkány alatt ugyanaz a táblás 

homlokzatburkolat. A kapunyílásokban kétoldalt gömb alakú kerékvetők. Az emeleteken az utcai 

homlokzatot 7 nyílástengelyben álló zsalus ablakok törik át. 

Megjegyzés Felújított ipari épület. 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-082 

(HVBU-92) 

Csonka kocsma, jelenleg lakóház és 

kocsma 
6342 Gyóni Géza utca 32. 

Térkép/fotó 

       HV-082 

      műemlék 

         MJT 

  

Jelleg 

Utcavonalon, telekhatárra épült, szabadon álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, oromfalas, 

cserépfedésű lakóépület. Nyolctengelyes utcai homlokzatán a középső két tengely enyhe kiülésű 

rizalitban foglal helyet. A nyugati oldalt két egyenes záródású ablak és egy vakablak tagolja. Az 

ablakok fölött egyszerű, szecessziós díszű szemöldökpárkány. A keleti oldali, kocsma homlokzatát 

egy ablak, egy ajtó és egy portál töri át. A falsíkot a homlokzat és a rizalit szélein egykor lizéna 

hangsúlyozta, mely már csak részben maradt meg. Erősen átalakított homlokzat. 

Megjegyzés Az udvari traktusban több lakóegység van. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, homlokzati díszei, udvari homlokzatának 

kialakítása, nyílászárói. Folyamatos jókarbantartása, a homlokzatok egységes kezelése (pl. 

színezése) javasolt. Helyi védelme – főként az udvari homlokzatok miatt – megtartandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-083 

(HVBU-91) 
Lakóépület 6345 Gyóni Géza utca 34. – Jász Lukács utca 

Térkép/fotó 

       HV-083 

      műemlék 

         MJT 

  

Jelleg 

Utcavonalon, hézagosan zártsorú beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, kontyolt 

nyeregtetős, cserépfedésű saroképület, téglából épült, pillérekkel tagolt kerítéssel és kapukkal. A 

Gyóni Géza utcára néző rövidebb homlokzatát négy egyenes záródású ablaka és a tornácra vezető 

bejárati ajtaja tagolja, festett szalagkeretezéssel; a lábazati sáv szintén festett. A Jász Lukács utca 

felé két lakóegység öt átalakított ablaka néz. A homlokzatok lecsupaszítottak, egységenként 

különböző színűre festettek. A falsíkokat körbefutó, fogrovatos párkány zárja. 

Megjegyzés A tömeg utcaképet meghatározó. 
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Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömegének, verandájának, egyéb építéskori részleteinek 

(kerítés, személykapu) megóvása, jókarbantartása, az épület egységes, lakóegységektől független 

homlokzati színezése javasolt. Helyi egyedi védelme megtartandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-084 

(HVBÉ-63) 
Református templom és kerítése  Gyulavári, Bay tér 

Térkép/fotó 

       HV-084 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A Gyulavári, Illyés Gyula utca mentén, nagyobb telken szabadon álló, közel téglalap alaprajzú, egy 

hajós, keleti oldalán íves záródású, nyeregtetős, cserépfedésű templom. Nyugati oldalán, melyet 

lizénák és a főbejárat fölött körablak és timpanonnal koronázott osztópárkány tagol, a homlokzat 

síkjában harangtorony magasodik. A torony törtvonalú sisakja fémlemez fedésű, alatta órapárkány. 

A hajó és a torony tömegét oromzat köti össze. Az épület ablakai félköríves záródásúak, a hajóban 

fém ablakszerkezettel. A telket tégla pillérek közötti kovácsoltvas kerítés zárja.  

A főbejárattal szemközt az orgonakarzaton klasszicizáló orgonaházban álló orgonát, amely Rieger 

Ottó orgonaépítő gyárában készült, 1910. augusztus 11-én avatták fel. 

Megjegyzés 

Dr. Karácsonyi János: Békésvármegye története 2. Gyula, 1896. 162-163. közötti kép, 164-165. 

A református templom elődjét – mely 1787-re készült el – lebontották; ennek a helyén épült fel a 

jelenlegi templom 1892-ben, Bay József lelkipásztori szolgálata idején. A templomot, melyet 

Székely Mihály békéscsabai építőmester tervezett, Vágner József békéscsabai és M. Szabados Antal 

gyulai építőmester épített, 1892. október 30-án szentelték fel. A 2000-es években felújították. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület elrendezése, tömege, vakolatdíszei, nyílászárói, kerítése. Homlokzati 

színezése átgondolandó. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-085 

(HVBU-52) 
Nádi Boldogasszony Plébánia 4482 Harruckern tér 1. 
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Térkép/fotó 

       HV-085 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Utcavonalon, szabadon álló, egykor téglalap alakú, mára toldalékokkal szabálytalan alaprajzú, 

földszintes, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű lakóépület - plébánia, kerítése és kapuja. A térre 

néző, enyhe kiülésű sarokrizalittal tagolt homlokzatát tíz egyenes záródású ablak és északról a 

második tengelyben félköríves záródású, felülvilágítós, kétszárnyú kapu töri át. Balról a második 

ablaknyílás egykori kapu helyén, nagyméretű, lekerekített sarkú, szemöldökgyámos faltükörben áll. 

A vakolt, festett lábazati sáv fölött a homlokzatot az ablakokat közrefogó lizénák, a sarokrizaliton 

páros lizénák osztják. Az ablakok vakolatkeretezésűek, előreugró, konzolokkal alátámasztott 

szemöldökpárkánnyal. A falsíkot konzolsorral támasztott ereszpárkány zárja. Az épülethez tömör, 

faltükrös kerítés szakaszok csatlakoznak. 

Megjegyzés 

Az 1801-ben leégett korábbi parókia épület helyén 1804-ben épült klasszicista parókia szerepel az 

1953-as (mint Szabadság tér 1.) műemlékjegyzékben, illetve Gyula városképi és műemléki 

vizsgálatában; az 1960-as változásjegyzékben kihúzva. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, fedése, homlokzatkialakításaa, nyílászárói, a 

homlokzati részletek, illetve kapuja és kerítése. További értékvizsgálata, országos műemléki 

nyilvántartásba vétele javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-086 

(HVBU-

101) 

Üzletház 4561 Hétvezér utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-086 

       lelőhely 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, 

cserépfedésű saroképület. A földszinti falmezőket az üzlethelyiségek egyenes záródású, nagyméretű 

portáljai törik át; a vakolt falsíkokat fogrovatos főpárkány zárja. A földszintes saroképület nyugati 

végéhez a földszinten öttengelyes, az emeleten négytengelyes lakóépület csatlakozik. A két épület 

találkozásánál, keletről az első tengelyben 19. század végi, nagyméretű, kétszárnyú kapuzat nyílik. A 

földszint egyenes záródású ablakait dísztelen szalagkeret fogja körbe. Az emeletet a homlokzat 

síkjából hegyes szögben kiugró és a párkányzatból is kilépő utólagos kialakítású zárterkélyek 

tagolják. A két épületrészt a fogrovatos főpárkány kapcsolja össze. 
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Megjegyzés 

Az épület keleti, üzletportálokkal tagolt, földszintes része a két utca találkozását lezáró, 

karakterisztikus elem. Az emeletes rész vélhetőleg korábbi épület megmagasításából jött létre. A 

kiugró zárterkélyek zavarók. 

Javaslat: 
Tömege városképi jelentőségű; folyamatos jókarbantartása, a homlokzatok és a portálok egységes 

kezelése, színezése biztosítandó. A nagyméretű kiálló reklámfelület nem támogatható. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-087 

(HVBU-102) 
Lakóépület 4564 Hétvezér utca 3. 

Térkép/fotó 

       HV-087 

        lelőhely 

         MJT 

  

Jelleg 
MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, földszint + 1 szintes, magastetős, 

cserépfedésű, népies-szecessziós formákat hordozó új beépítés. 

Megjegyzés A környezetéhez igazodó új beépítés, tervezte Nemes Roland. 

Javaslat: Jelenlegi tömegében, formájában és színezésében megtartandó épület. Helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-088 

(HVBU-76) 
Lakóépület 4564 Hétvezér utca 5. 

Térkép/fotó 

       HV-088 

        lelőhely 

         MJT 

 

 

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon zártsorú beépítésben álló, földszint + 1 szintes, magastetős, cserépfedésű 

épület. Főhomlokzatát erőteljesen előre ugró, konzolokon nyugvó erkélyekkel közrefogott, kontyolt 

fedésű zárterkély tagolja; az erkélyek fölött orommezőkkel. A falsíkokat szecessziós díszítésű 

lizénák osztják mezőkre. A földszinti falmezőket az üzlethelyiségek egyenes záródású, nagyméretű 

portáljai törik át; a középtengelyben, a zárterkély alatt a felülvilágítós bejárati kapu nyílik. Az 
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emeleten tört vonalú záradékú ablakok stilizált zárókő motívumos finom vakolatkeretezéssel, 

könyöklőpárkánnyal, az építéskori asztalosszerkezetekkel. A homlokzatot szecessziós gipsz- és 

kerámia betétek, díszített fogrovatok, tégla sávok gazdagítják. Az erkélyeken eredeti kovácsoltvas 

rácsok. 

Megjegyzés 

Faulháber András asztalos és Preisler Jakab bérháza. Tervezte: Pfaff Ferenc és Schneider Mihály, 

épült 1924-ben. Építőmestere Schneider Mátyás. Itt élt Scherer Ferenc és felesége, Preisler Szeréna 

az 1949-es államosításig.  

Javaslat: 

A felújított homlokzatú, városképi jelentőségű szecessziós épület folyamatos jókarbantartása 

biztosítandó. A tagozatok és falmezők erős, kontrasztos festését javasoljuk – a következő felújítás 

alkalmával – finomítani. Tömegének, eredeti nyílászáróinak, egyéb építéskori részleteinek 

megóvása, további értékvizsgálata javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-089 

(HVBU-89) 
Lakóépület 6361 Jász Lukács utca 14. 

Térkép/fotó 

       HV-089 

      műemlék 

  

Jelleg 

Utcavonalon, hézagosan zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes, oromfalas, 

nyeregtetős, cserépfedésű, megosztott lakóépület. A homlokzatát három egyenes záródású ablaka és 

a bejárati ajtaja tagolja; a nyílások keret nélküliek. A tégla lábazati sáv fölött a falsík vakolt, festett, 

műformák nélküli; kis kiülésű ereszpárkány zárja. Felújított. 

Megjegyzés 
Jász Lukács utca 14. és 16. egy épület, melyet megosztottak. A Jász Lukács utca 14. tömege 

utcaképet meghatározó, de elemeiben nem jelentős. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, műrészletei. Az épület nem képvisel kiemelkedő 

történeti és/vagy művészi értéket, így helyi védelme nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-090 

(HVBÉ-49) 
Lakóépület 6346 Jász Lukács utca 25. 
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Térkép/fotó 

       HV-090 

      műemlék 

  

Jelleg 

Utcavonalon, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, oromfalas, nyeregtetős, cserépfedésű épület. 

Hosszú homlokzatát három egyenes záródású ablak tagolja; a nyílások keret nélküliek. A tégla 

lábazati sáv fölött a falsík vakolt, festett, műformák nélküli; kis kiülésű ereszpárkány zárja. 

Felújított, átalakított. 

Megjegyzés Jelentősen átalakított épület, melynek tömege utcaképet meghatározó. 

Javaslat: 
A környezetét meghatározó beépítés, telekalakítás, de az épület átalakított, jókarbantartása javasolt, 

helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-091 

(HVBÉ-92) 
Jász Lukács-híd 6169/2 Jász Lukács utca és Budai Nagy Antal utca között 

Térkép/fotó 

       HV-091 

      műemlék 

 
 

Jelleg 

Az Élővíz-csatornán átívelő, fém rácsos mellvéddel kísért közúti híd, amely a Kisrománvárost és a 

Németvárost köti össze. Vasbeton és tégla szerkezet, egykor kockakő, ma aszfalt burkolattal, vas 

mellvédráccsal. 

Megjegyzés A 19. század közepén a helyén fahíd állt; a 19. század végi térképen (1897) Kis-híd néven szerepel. 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása javasolt. Helyi védelme nem indokolt. 

 

 

Jókai Mór utca 

A Jókai Mór utca a belvárosi, egykor magyarvárosi Erkel Ferenc térről kiinduló és a németvárosi Apor Vilmos 

térig, Szent József temetőig futó, kelet-nyugati irányú, az Élővíz-csatornával közel párhuzamos, a Béke sugárútra 

merőleges utca. Erre merőlegesen csatlakoznak a Németváros szabályos utcái. Az utca mindkét oldalán, egészen a 

temetőig beépített. Az Apor térig az utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, földszintes, nagyobb 
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méretű, a 19. század második felében épült polgárház – esetleg üzlethelyiséggel – a jellemző. Az Apor tértől a 

temető felé haladva a zártsorú beépítés felszakadozik, megjelenik a korábbi fésűs beépítés, a házak mérete csökken, 

a temetőhöz közeledve a kevésbé módos polgárok házai azonosíthatók. 

A város – településszerkezetileg – egyik legkarakteresebb nyomvonalú, különböző városrészeket összekötő útja. 

A városrész karakterének megőrzése szempontjából összefüggő történeti épületei, azok által alkotott térfalai 

értékesek, ezért emeletráépítés, tetőtérbeépítés, napelem, „kutyaól”, illetve az utca felé nyitott tetősíkban fekvő 

ablak sem ajánlott. A történeti kerítések, kapuk, valamint az ablakszerkezetek felújítandóak, szintén megőrzendőek. 

 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-092 

(HVBU-82) 
Lakóépület 4491 Jókai Mór utca 6. 

Térkép/fotó 

       HV-092 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, alápincézett, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület. Enyhe kiülésű sarokrizalittal tagolt homlokzatát öt egyenes záródású, vakolt 

szalagkeretezésű, könyöklőpárkányos ablak, és a baloldali rizalit tengelyében lévő, egyenes 

záradékú tömör, három részes fa kapu töri át. A tégla lábazati sáv fölött vakolt lábazati párkány fut, 

felette a falsík vakolt, festett, sávozott. A rizalitokat tükrös pilaszterek keretezik. A homlokzatot 

háromrészes, a képszékben tükrökkel díszített főpárkány zárja. Építéskori pallótokos 

ablakszerkezetei megőrzendőek. 

Megjegyzés 19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-093 

(HVBU-81) 
Lakóépület 4492 Jókai Mór utca 8. – Corvin utca 6. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 58 2018. november 

Térkép/fotó 

       HV-093 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, alápincézett, földszintes, nyeregtetős, 

palafedésű saroképület. Homlokzata enyhe síkváltással tagolt; a Jókai utca felé nyolc, egyenes 

záródású, keret nélküli, könyöklőpárkányos ablak, és a jobboldali első tengelyében lévő, 

szegmensíves záradékú, felülvilágítós, tömör, kétszárnyú fa kapu töri át. A Corvin utca felé egy 

hasonló ablak, egy üzletportál és bejárat tagolja. A 19. századi ablakszerkezetek lecsupaszítottak. A 

magas, festett lábazati sáv fölött a falsík vakolt, festett, műformák nélküli. A homlokzatot tagozott 

ereszpárkány zárja.  

Megjegyzés Város- és utcakép szempontjából meghatározó tömegű épület. 

Javaslat: Tömegének, egyéb építéskori részleteinek megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-094 

(HVBU-80) 
Lakóépület 4552 Jókai Mór utca 10. – Corvin utca 5. 

Térkép/fotó 

       HV-094 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület. A Jókai utcai homlokzatát tizenegy egyenes záródású, vakolt szalagkeretezésű, 

két-két, volutás konzollal alátámasztott szemöldökpárkányos ablak, a Corvin utcai homlokzatát egy 

hasonló, illetve egy átalakított ablakpár és az egyenes záradékú, felülvilágítós, tömör, kétszárnyú fa 

kapu töri át. A körbefutó, műkő lapokból álló lábazati sáv fölött a falsík sima, vakolt, festett. A 

homlokzatot a Jókai utca felé a könyöklők vonalában futó vakolatsáv tagolja. A falsíkokat három 

részes főpárkány zárja.  

Megjegyzés 19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-095 

(HVBU-65) 

Egykori Schneider ecetgyár, 

jelenleg lakóépület 
4642 Jókai Mór utca 20. – Patócsy Ferenc utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-095 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

  
 

 

Jelleg 

Nagyméretű sarok telken, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, zártudvaros, az utca 

vonalán földszintes, több részből álló, mára jelentősen átépített épületegyüttes. Történeti és művészi 

értéket már csak a megosztott utcai homlokzatok hordoznak. 

Patócsy utcai homlokzatát archaizáló modern, egyenes záródású úzletportálok tagolják. A Jókai 

utcára beforduló, keleti részen hasonló kialakítású, a portálok helyén egyenes záródású ablakokkal, 

portálszerű, lépcsős bejáratokkal. Vakolt, alacsony lábazat, háromrészes főpárkány, a sarkokon 

pilaszterkialakítás jellemző. 

A Jókai utcai homlokzat nyugati szakasza dísztelen, nagyméretű, egyenes záródású kirakatablakok 

tagolják. Lábazati kialakítás, főpárkány mára eltűnt. 

Megjegyzés 

A 19. században Jontz Ferenc ecetgyára, majd Schneider József ecetszesz-, szikvíz gyára és só 

nagyraktára volt. Homlokzaton emléktábla. 

Az épület apartmanokra tagolt, teljesen átalakított, történeti értéket nem képviselnek. 

Javaslat: 
Megőrzendő az utcai szárnyak tömege, fedése, homlokzati részletei. Az épületegyüttes olyan 

mértékben átalakított, hogy helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-096 

(HVBU-79) 
Lakóépület 4596 Jókai Mór utca 23. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 60 2018. november 

Térkép/fotó 

       HV-096 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, 

oromfalas, palafedésű, a 19. század második felében már álló, az 1970-es években utcai 

homlokzatán jelentősen átalakított lakóépület és két falazott pillér közötti kovácsoltvas kapuja.  

Tagolatlan homlokzatát öt egyenes záródású, újabb, háromrészes, könyöklőpárkányos ablak, és a 

baloldali első két tengelyében lévő, egyenes záradékú, vas redőnyös ajtó töri át. A műkő lapokból 

álló lábazati sáv fölött a vakolt falsíkon nincsenek műformák. A falsíkot az enyhén kiugró eresz 

zárja. 

Megjegyzés Átalakított, lecsupaszított homlokzatú épület. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület elhelyezkedése, tömege, fedése, kapuzata, folyamatos jókarbantartása 

javasolt. Helyi védelme további értétvizsgálatot igényel. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-097 

(HVBU-64) 
Lakóépület 4597 Jókai Mór utca 25. – Stéberl András utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-097 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, alápincézett, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű saroképület. A Jókai utcai homlokzatát enyhe kiülésű középrizalit tagolja, három, 

egyenes záradékú ablakkal, melyeket jón fejezetű pilaszterek fognak közre; a falmezőkön 2-2 

hasonló ablak, a baloldali első tengelyben a szintén egyenes záradékú, felülvilágítós, kétszárnyú fa 

kapu. Az ablakok vakolat keretezésűek, a magasan ívelő szemöldökpárkányt a könyöklőről induló, 

volutás fejezetű pilaszterek támasztják alá; az orommezőben pajzs motívum. A Stéberl András utcai 

homlokzatot három egyenes záradékú, újabb vakolatkeretezésű ablak töri át. Az épületet lezáró, 

kissé előre ugró falsíkú, emeletes, két-két szegmensíves záradékú, az emeleten zsaluszárnyakkal 

takart ablakkal tagolt tömbje egykori magtár kialakítását őrzi, a Stéberl András utca felőli bejárattal. 

A körbefutó, téglaburkolatos lábazati sáv fölött a falsík sima, vakolt, festett. A homlokzatot 

háromrészes, a Jókai utca felé gazdag ornamentális díszítésű főpárkány zárja.  

Megjegyzés 
A 19. század közepén oldalhatáron álló, később zártsorúvá bővült, településtörténet, városkép 

szempontjából meghatározó épület. Őrzi a Németvárosban egykor a módosabb lakóépületek 
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részeként álló magtárak kialakítását. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. Az épület következő homlokzatfelújítása előtt az épületdíszek és 

téglalábazat találkozása, a színezés átgondolandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-098 

(HVBU-63) 
Lakóépület 4599/2 Jókai Mór utca 27. – Stéberl András utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-098 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, U alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű, a 19. század közepén létrejött saroképület. Mindkét homlokzatát enyhe kiülésű, 

pilaszterekkel keretezett középrizalit tagolja. A műkő lapokból álló lábazati sáv fölött a falmező 

téglaburkolatú, melyet körbefutó háromrészes, a képszékben szintén téglaburkolatú, fogrovatos 

főpárkány zár le. A Jókai utca felé a középtengelyben a kosáríves záródású, zárókő motívumos, 

vakolt keretezésű nyílásban áll a felülvilágítós, kétszárnyú díszes fa kapu. Két oldalán két-két 

egyenes záradékú ablak, melyeket a könyöklőpárkányról induló, kompozit fejezetű pilaszterek 

fognak közre, és a két-két ablakot összefogó, erősen előre ugró, háromrészes, vízszintes 

szemöldökpárkányok zárnak. Az oldalsó falmezőket két-két, íves orommezős aediculás ablak töri át, 

a szomszédos épület felé sarokarmírozás fut a lábazatig. A Stéberl András utcai homlokzat hasonló 

kialakítású; a középrizaliton két, az oldalsó falmezőkön egy-egy vízszintes szemöldökpárkányú 

ablakkal. A nyílászárók építéskoriak. 

Megjegyzés 
19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület. A homlokzaton Stéberl 

András emléktáblája. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. A lábazati részek, vakolatarchitektúra egységes színezése következetesen 

megtartandó a homlokzat mindegyik elemén, építéskori színhasználat helyreállítása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-099 

(HVBU-78) 
Lakóépület 4600 Jókai Mór utca 29. 
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Térkép/fotó 

       HV-099 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, palafedésű, 

a 19. század közepén emelt saroképület. Homlokzatát enyhe kiülésű, sarokarmírozással keretezett 

középrizalit tagolja. A tégla lábazati sáv fölött a falmező is téglaburkolatú, melyet körbefutó 

háromrészes, a képszékben szintén téglaburkolatú főpárkány zár le. A baloldali szélső tengelyben az 

egyenes záródású, vakolt, - tükrös díszítésű, toszkán jellegű pilaszterek által tartott háromrészes 

szemöldökpárkány - keretezésű nyílásban áll a felülvilágítós, kétszárnyú díszes fa kapu. A két 

oldalsó falmezőben két-két egyenes záradékú ablak, a kapuéhoz hasonló keretezéssel. A rizalitot két 

aediculás ablak töri át. A nyílászárók építéskoriak. 

Megjegyzés 19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület.  

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. A lábazati részek, vakolatarchitektúra egységes színezése következetesen 

megtartandó a homlokzat mindegyik elemén, építéskori színhasználat helyreállítása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-100 

(HVBU-77) 
Lakóépület 4619 Jókai Mór utca 31. 

Térkép/fotó 

       HV-100 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, hézagosan zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 

nyeregtetős, cserépfedésű épület és téglapillérekkel erősített kerítése. Homlokzatát három egyenes 

záradékú, vakolat keretezésű ablaknyílás tagolja, könyöklőpárkánnyal, a szalagkeretezés fölött 

kiugró egyenes szemöldökpárkánnyal. Az ablakokat a külső síkon ülő zsalutáblák takarják. A festett 

lábazati sáv fölött a falmező vakolt, meszelt, melyet körbefutó zár le.  

Megjegyzés 
19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület, az országosan védett ún. 

Máriás-ház (725 [2469]) bővítménye. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. Helyi védelme az országos védelem miatt nem indokolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-101 

(HVBÉ-91) 

Német-híd, vagy Krész-híd, egykor 

József-híd 
6169/2 K. Schriffert József utca és Bartók Béla utca között 

Térkép/fotó 

       HV-101 

         MJT 

 
 

Jelleg 

A K. Schriffert József utca és Bartók Béla utca között, az Élővíz-csatornán húzódó egy nyílású tégla 

híd. Alapjait kivéve minden falazata, szegmensívű átboltozása, homlok- és szárnyfalai, mellvédjei 

téglából készültek. Mellvédjeinek felső éle vízszintes, fedése fekvő téglasorból képzett; a tömör 

mellvédfalakat tégla pillérek erősítik. Homlokfalai tagoltak, vakolatlanok. A híd nyílásmérete 8,53 

m, teljes hossza 20 m, szélessége 7,90 m a mellvédek között mérve.  

Megjegyzés 

A híd Németváros központját, az egykori Kápolna teret (Apor Vilmos tér) köti össze az egykori Híd 

utcán át, az egykori malom mellett kiérve, a vásártérrel (ma Kossuth tér). A helyén 1879-ig fahíd 

állt. A kőhíd építését a város közgyűlése 1878-ban határozta el, majd a hídépítésre 1879-ben került 

sor. A hídépítési munkát Nuszbek József építőmester közreműködésével végezték. 

Javaslat: Értékvizsgálat alapján műemléki védelme, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-102 

(HVBU-7) 

K. Schriffert-ház, jelenleg 

lakóépület 
4618 K. Schriffert József utca 4. 

Térkép/fotó 

       HV-102 

      műemlék 

        MJT 

        MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű, a 19. század harmadik negyedében bővítéssel kialakult épület. Homlokzatát hat 

egyenes záradékú, keret nélküli ablaknyílás tagolja, könyöklőpárkánnyal, kiugró egyenes 

szemöldökpárkánnyal. Az ablakok építéskoriak. A jobboldali utolsó tengelyben nyílik az egyenes 

záradékú, kétszárnyú fa kapu, az ablakokéhoz hasonló szemöldökkel. A tégla lábazati sáv fölött a 

falmező vakolt, festett, melyet a szemöldökpárkányokra ülő háromrészes, tükör-díszes, fogrovatos 

főpárkány zár le.  
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Megjegyzés 19. századi településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület.  

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-103 

(HVBU-3) 
Polgárház 23, 24 Kálvin utca 3/a – 3/b 

Térkép/fotó 

       HV-103 

      műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, U alakú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű, a 19. század utolsó negyedében épült, historizáló lakóház. A homlokzatát enyhe 

kiülésű, pilaszterekkel keretezett sarokrizalitok tagolják. A többszínű, mintás tégla lábazati sáv fölött 

a falmező téglaburkolatú, a rizalitok felé armírozással. A homlokzatot végigfutó, háromrészes, a 

képszékben szintén téglaburkolatú főpárkány zárja le. A középtengelyben áll a kosáríves záródású, 

zárókő motívumos, egykor vakolt keretezésű nyílásban a felülvilágítós, kétszárnyú díszes fa kapu. 

Két oldalán két-két egyenes záradékú, füles vakolat keretezésű, aediculás ablak, oroszlánfejjel 

díszített zárókő motívummal. A könyöklőpárkány alatt tükrös kötények. A rizalitokon az ablakok 

egyenes záradékúak, vakolat keretezéssel, előre ugró, volutás konzolok tartotta 

szemöldökpárkánnyal. Az ablakszerkezetek 19. századiak, belül spalettával. 

Megjegyzés 
19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület, két ingatlanra osztva, 

eltérő, de mindkét részen pusztuló műszaki állapotban. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. Felújításkor a két helyrajzi szám egységesen kezelendő. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-104 

(HVBÉ-34) 
Polgárház 134 Kálvin utca 15. 
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Térkép/fotó 

       HV-104 

  

Jelleg 

Zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, U alakú, alápincézett, földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, 

a 19. század végén létrejött, historizáló lakóház. Homlokzata a festett lábazati sáv fölött 

téglaburkolatú, melyet végigfutó háromrészes, a képszékben szintén téglaburkolatú, volutás 

konzolokkal és kör nyílásokkal tagolt főpárkány zár le. Balról a harmadik tengelyben szegmensíves 

záródású, zárókő motívumos, vakolt keretezésű nyílásban áll a felülvilágítós, kétszárnyú díszes fa 

kapu. Vakolat keretezésű, szemöldökpárkánya tört íves, egyenes záródású, gazdag ornamentális 

díszítéssel, az orommező közepén pajzson álló magyar címerrel. Két oldalán két, illetve négy 

egyenes záradékú ablaknyílás, melyeket a könyöklőpárkányról induló, kompozit fejezetű pilaszterek 

fognak közre. A vakolat keretezés zárókő motívumos, erősen előre ugró, tört ívű 

szemöldökpárkánnyal, az oromzati mezőkben füzérekkel és növényi ornamentikával, pajzs 

motívummal. A könyöklők alatt köténydísz. A nyílászárók építéskoriak. 

Megjegyzés 19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. A vakolt részek és a nyílászárók színezése egységesen kezelendő, 

átgondolandó. A homlokzat egységesen kezelendő. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-105 

(HVBÉ-35) 
Módos parasztház 230 Kálvin utca 24. 

Térkép/fotó 

       HV-105 

  

Jelleg 
Az utca keleti oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, földszintes, L alakú 

alaprajzú, környezetidegen modern lakóépület. 

Megjegyzés A védett épület megsemmisült. 
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Javaslat: A helyi védelem fenntartása nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-106 

(HVBU-93) 
Lakó- és üzletház 4283 Karácsonyi János utca 1. – Szent István utca 

Térkép/fotó 

       HV-106 

      műemlék 

        MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, V alakú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, 

cserépfedésű saroképület. Homlokzata a tégla lábazati sáv fölött vakolt, festett; melyet körbefutó, 

szakaszonként még háromrészes, fogrovatos főpárkány zár le. Az épület 45 °-os szögben lesarkított, 

a Szent István út felé fa portálok, illetve három ablak töri át; a Karácsonyi János utcai homlokzatát a 

tégla lábazat fölött három vakolt szalagkeretezésű ablak és egy vakablak, illetve egy fa portál töri át. 

A nyílászárók többsége építéskori.  

Megjegyzés 19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, építéskori részleteinek, nyílászáróinak megóvása, további 

értékvizsgálata, folyamatos jókarbantartása javasolt. A több ingatlanból álló épület homlokzatainak 

még fellelhető műformáinak egységes felújítása, helyreállítása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-107 

(HVBÉ-21) 
Lakóház 4284 Karácsonyi János utca 3. 

Térkép/fotó 

       HV-107 

      műemlék 

        MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, csatlakozó beépítésben, utcavonalon álló, L alakú, földszintes, nyeregtetős, 

palafedésű, historizáló épület, kerítése és kapui. Homlokzata a festett lábazati sáv fölött 

téglaburkolatú, melyet középen lábazatról induló vakolt lizéna, illetve az ablakosztás és a szemöldök 

vonalában osztópárkány tagol és végigfutó profilozott főpárkány zár le. A falsíkot négy egyenes 

záradékú, vakolat keretezésű ablaknyílás töri át. A vakolat keretezés szecessziós jellegű, vízszintes 
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szemöldökpárkánnyal, triglifeket idéző geometrikus díszítéssel. A nyílászárók építéskoriak. Tégla 

pillérek között egy- és kétszárnyú, alsó felén tömör kovácsoltvas kapu nyílik. 

Megjegyzés 19. századi, utcakép szempontjából meghatározó épület.  

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak, kerítésének és kapuzatának teljes körű megóvása, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. Homlokzati színezés átgondolandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-108 

(HVBU-87) 

Lakóház, Karácsonyi János 

szülőháza 
4318 Karácsonyi János utca 6. – Posta köz 

Térkép/fotó 

       HV-108 

      műemlék 

        MJT 

 
 

Jelleg 

MJT területén, szabadon, utcavonalon álló, U alakú, földszintes, oromzatos, manzárd-tetős, 

palafedésű épület, kerítése és kapui. Háromtengelyes homlokzata az újabb, cementbe rakott kő 

burkolatos lábazati sáv fölött vakolt, festett, a homlokzat szélén, illetve az ablaktengelyek között 

sávozott lizénapárok tagolják. A két szélső falmező alsó fele függőlegesen sávozott. A falmezők 

tengelyében egyenes záradékú, szecessziós jellegű ablakok könyöklőpárkánnyal; a szélsők három 

szárnyúak, középen három ablak egybefoglalva. A vakolt keretezések is szecessziós jellegűek, a 

füles keretre támaszkodó szegmensíves szemöldökkel, függőlegesen rovátkolt orommezővel. A 

nyílászárók építéskoriak. A homlokzatot fogazott főpárkány zárja. Tégla pillérek között egy- és 

kétszárnyú, alsó felén tömör kovácsoltvas kapu nyílik. 

Megjegyzés 19. századi, utcakép szempontjából meghatározó épület. Falán Karácsonyi János emléktáblája. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak, kerítésének és kapujának teljes körű megóvása, folyamatos 

jókarbantartása javasolt. A homlokzat színezése átgondolandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-109 

(HVBÉ-36) 
Lakóépület, Bene-villa 324/1 Károly Róbert utca 13. 
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Térkép/fotó 

       HV-109 

      műemlék 

          MJT 

          MK 

  

Jelleg 

MJT területén, az észak-déli tengelyű utca nyugati oldalán, utca vonalához igazodó, szabadon álló, 

téglalap alaprajzú, részben földszintes, részben emeletes, cseréppel, illetve palával fedett, 1910-1913 

között épült, szecessziós villa a hozzá kapcsolódó téglakerítéssel. Utcai homlokzata a földszinten 

héttengelyes, az emeleten háromtengelyes. Egykori téglalábazata jelenleg leburkolt, színezett. A 

földszintet levágott sarkú faltükrök tagolják. A középső három tengely felett törtvonalú, szecessziós 

díszű szemöldökpárkány. Az emelet ikerablakai dísztelenek, középen ívesen záródnak. A 

középtengely felett törtvonalú, egykor téglaszegéllyel díszített oromzat. Belső átalakított. 

Megjegyzés 

Egykor Künzl Ernő mérnök lakóháza; épült 1910-13-ban. 

http://www.szecessziosmagazin.com/gyulaterkephely.php?kerulet=01&cim=karoly-robert-u-

13&cimtxt=%20CIM%20&scrwidth=1366  

Az épület az elmúlt évben zajlott felújítás során részben elvesztette szecessziós jellegét, építéskori 

tartozékait (emeleti virágtartóit nem helyezték vissza). A homlokzat színezése jelenünk ízlését 

követi, nem figyelve az alföldi város jellegzetes anyagaira, színeire.  

Javaslat: 
Megőrzendők és visszahelyezendők az épület homlokzati díszei, a homlokzat díszítő elemeinek 

színeinek és textúrájának helyreállítása javasolt. Jelen formájában helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-110 

(HVBÉ-7) 
Gyermekkórház 4793 Kárpát utca 11. 

Térkép/fotó 

       HV-110 

          MJT 

  

Jelleg 

Nagyméretű ingatlanon szabadon álló, T alakú, alagsor + földszint + egy, illetve két szintes 

szárnyakból álló, teraszokkal kiegészülő, tagolt tömegű, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű épület. 

Egységesen vakolt homlokzatait enyhe kiülésű, sávozott lizénák között a funkciónak megfelelő, 

jellemzően egyenes záradékú, sok helyen cserélt ablakok tagolják. A földszinti falmezők sávozottak; 

a bejárati ajtók is többféle kialakításúak: félköríves záródású, felülvilágítós fa szerkezetek, illetve 

egyenes záródású, erőteljes szemöldökpárkánnyal zárt kapu egyaránt megtalálható. A Kárpát utcával 

párhuzamos kétszintes szárny végén kovácsoltvas mellvédráccsal védett tetőteraszok nyílnak.  

http://www.szecessziosmagazin.com/gyulaterkephely.php?kerulet=01&cim=karoly-robert-u-13&cimtxt=%20CIM%20&scrwidth=1366
http://www.szecessziosmagazin.com/gyulaterkephely.php?kerulet=01&cim=karoly-robert-u-13&cimtxt=%20CIM%20&scrwidth=1366
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Megjegyzés 
Az épület falán Dr. Széll Imre (1877-1968) emléktáblája. A kórház gyermekmenhelyként épült a 20. 

század elején, szecessziós stílusban. Parkjában értékes, idős fák. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori külső és belső részleteinek, nyílászáróinak teljes körű megóvása, folyamatos 

jókarbantartása, parkjának revitalizálása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-111 

(HVBU-2) 
Lakóépület 650 Kerecsényi utca 7. 

Térkép/fotó 

       HV-111 

  

Jelleg 

A város északi részén, a vasúthoz kivezető, észak-déli tengelyű utca nyugati oldalán, utca vonalához 

igazodó, fésűs beépítésben álló, hosszú, kelet-nyugati tengelyű, téglalap alakú, cseréppel fedett 

kontyolt nyeregtetős korai lakóház a 19. század végén kialakított historizáló homlokzattal, déli 

hosszú oldalán tornáccal. Utcai homlokzata három tengelyes, nyílásai szegmentíves záródásúak. Déli 

tengelyben felülvilágítós, egyszárnyú tornácbejárat a homlokzat kialakításával egyidős 

kapuszárnnyal. Ablakszerkezetei szintén 19. század végiek. A homlokzatot téglaarchitektúra tagolja. 

A kapu két oldalán, illetve a homlokzat sarkán kis kiülésű pilaszter a háromrészes főpárkányban 

golyvázott fejezettel. Az ablakok körül téglából rakott záróköves szalagmotívum, mely belenyúlik a 

főpárkány képszékébe. A könyöklőpárkány végigfut a homlokzaton, illetve az ablakok vízszintes 

merevítőjének vonalában még egy vállpárkány fut végig. 

Megjegyzés Szépen megőrzött utcai kialakítás, a korai lakóház fejlődésének szép példája. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület elrendezése, telken belüli helyzete, tömege, homlokzatai, különös tekintettel 

az utcai kialakításra, valamint fedése. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-112 

(HVBU-1) 

Egykor Kohán György lakóháza, 

jelenleg lakóépület 
783 Kerecsényi utca 17. 
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Térkép/fotó 

       HV-112 

  

Jelleg 

A vasúthoz kifutó, észak-déli tengelyű utca nyugati oldalán, fésűs beépítésben, szabadon álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, a 19. század első felében/közepén 

épült, majd a század végén bővített lakóépület. Tégla lábazat felett négytengelyes, 

vakolatarchitektúrával tagolt homlokzat. Az ablaktengelyek párosával összehúzottak. A sarkokon és 

a kettős tengelyek között sávozott lizéna tagolja a homlokzatot. Az egyenes záródású ablakok körül 

profilált, zárókővel gazdagított szalagkeret. Erőteljes könyöklő és tükrös, egyenes, kiugró 

szemöldökpárkány. A homlokzatot háromrészes, a képszékben téglalap alakú tükrökkel tagolt 

főpárkány zárja. Sokszor javított, meszelt így textúrájában is megőrzött utcai homlokzat. A középső 

armírozás mellett Kohán György emléktábla. 

Megjegyzés 
Az épület nem csak építészeti értéket képvisel, de emlékház is. Nagyon jó példa a homlokzati 

meszes festésre, habár a tagozatok már kiegészítésre szorulnak. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület tömege, fedése, utcai homlokzatának kialakítása, tagolása, nyílászárói. 

Jókarbantartása javasolt. A homlokzati vízelvezetés megoldandó. Betonkerítés cserélhető. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-113 

(HVBÉ-81) 
Lakóépület 795 Kerecsényi utca 23. 

Térkép/fotó 

       HV-113 

  

Jelleg 

A vasúthoz kifutó, észak-déli tengelyű utca nyugati oldalán, fésűs beépítésben, szabadon álló, 

hosszú, téglalap alakú, földszintes, cseréppel fedett 19. századi lakóépület, déli homlokzata előtt 

végigfutó, 20. század elején készült, fűrészelt tornáccal. Oromfalas, kéttengelyes utcai homlokzata 

átalakított, jellegtelen, de áttört fa tornáca történeti és esztétikai értéket képvisel. Utcai 

homlokzatához kapupillérekkel hangsúlyozott, épített kerítés csatlakozik. 

Megjegyzés 
Az épület tömegében, homlokzati kialakításában őrzi a 19. századi házak elrendezését, cserélt 

tornáca építészeti és társadalomtörténeti érdekesség. 

Javaslat: 
Megtartandó a telek elrendezése, a lakóház tömege, fedése, a fa tornác. Utcai homlokzatának 

átalakítása javasolt. Jókarbantartása javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-114 

(HVBU-68) 

Egykor lakóépület, jelenleg a Gyulai 

Agrár Rt. Központi Irodája 
797 Kerecsényi utca 27. 

Térkép/fotó 

       HV-114 

  

Jelleg 

A vasúti töltéshez kifutó, észak-déli tengelyű utca északi végén, illetve nyugati oldalán, utca 

vonalához igazodó, részben csatlakozó beépítésben épült, U alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel 

fedett nyeregtetős, vélhetőleg korai 19. századi lakóépület többszöri bővítésével a 19. század végén 

létrejött, historizáló lakóház. Utcai homlokzata héttengelyes. Déli első tengelyben nagyméretű, 

kétszárnyú, a délről szomszédos lakóházhoz csatlakozó kapuzat új szárnyakkal. A második és 

harmadik, valamint az utolsó ablaktengely enyhe kiülésű rizalitban helyezkedik el, melynek széle 

armírozással hangsúlyozott. A tengelykiosztás nem egyenletes, a 2-3. és 4-5. tengely egységet alkot. 

A 6. tengely viszonylag távolabb, korinthoszi fejezetű falpillérrel elválasztva helyezkedik el. A 2. és 

3. tengelyt egységes szemöldökpárkány köti össze. Az utolsó tengelyben hármas ablak helyezkedik 

el. Az egyenes záródású ablakok körül, füles, bojtos szalagkeret fut. Hangsúlyos könyöklőpárkány 

és konzollal alátámasztott szemöldökpárkány keretezi még az ablakokat. (Egy konzol hiányzik.) A 

homlokzaton alacsony, lefestett téglalábazat, illetve háromrészes, szintén konzolokkal dúsított, és a 

rizalitokban a képszékben virágfüzérrel díszített zárópárkány fut végig. 

Megjegyzés Az épület jól karbantartott, felújított. Nyílászárói jó minőségben cseréltek. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület tömege, fedése, homlokzati kialakítása, vakolatdíszei, de színezése újra 

gondolandó. A homlokzat nagyon szétszínezett. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-115 

(HVBÉ-8) 
Malom és melléképületei 4886 Kiss Ernő utca 12. 

Térkép/fotó 

       HV-115 

        lelőhely 
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Jelleg 

Az egykori homokgödör helyén létesült tó mentén futó Kiss Ernő utcával párhuzamos tengelyű, a 

nagyobb telken szabadon álló, pince + földszint + 3 szintes, két végfalán oromfalas, nyeregtetős 

malomépület és két oldalán egy-egy utcavonalon álló, téglalap alaprajzú földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület. A malom és a tőle északra álló épület homlokzati kialakítása hasonló: a sima, 

vakolt falsíkokat erősen kiugró, támpillér-szerű falsávok tagolják falmezőkre, tengelyükben egy-egy 

nyílássorral. A malom főhomlokzata öt tengelyes. A cementes lábazati sávot törik át a pince ablakai; 

az emeleti ablaknyílások szegmentíves záradékúak, füles szalagkeretezéssel. A keretezés függőleges 

szárai lefutnak a homlokzatot horizontálisan tagoló sávokig. Az ablakok építéskori fémszerkezetek. 

A földszinti második tengelyben, előtető alatt nyílik a bejárat, amihez rámpa visz fel. A szélső 

falmezőt csak a legfölső és az alagsori szinten töri át ablaknyílás.  

Az északi földszintes épület főhomlokzata öttengelyes, balról a másodikban előtető alatt nyílik a 

bejárat. A nyílások egyenes záradékúak, keretezés nélküliek, az ablakok különböző méretűek. A 

széles lábazati sáv fölötti sima, festett falmezőt egyszerű ereszpárkány zárja. A homlokzatot tagoló 

erőteljes falsávok a maloméhoz hasonló kialakításúak; az épület ipari jellegű. 

A déli földszintes lakóépület kontyolt nyeregtetős, L alakú; szintén öttengelyes, ablaknyílásai 

egyenes záradékúak. Magas tégla lábazata és fogazott, tégla főpárkánya közötti festett falmezőt tégla 

pilaszterek tagolják három részre. A két szélsőt két-két, a középsőt egy tégla keretezésű, pallótokos 

ablak töri át. 

Megjegyzés 

Az épületek egységet alkotnak, együttesként védendők, mint ipartörténeti emlék.  

A malmot 1912-ben alapította Steigerwald Ferenc, mint a gyulai földművelők malmát. 

Az egykori gőzmalom épületek jellegzetes, megőrzendő példája. 

Javaslat: 
Az épületek tömegének, homlokzati kialakításának, anyaghasználatának, egyéb építéskori 

részleteinek megóvása, további értékvizsgálat javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-116 

(HVBU-88) 
Egykor lakóépület, jelenleg üzlet 6178 Kossuth Lajos tér 3. 

Térkép/fotó 

       HV-116 

     Műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A Kossuth tér keleti végén, északi oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, U 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század második felében épült üzlet. 

Jelenlegi utcai homlokzata jellegtelen, modern üzletportálokkal tagolt. 

Megjegyzés 
Weisz Mór szesz nagyárudája 
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=4309%2C-5045%2C7023%2C-3797 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület alaprajzi elrendezése, tömege, fedése. Helyi védelme az átalakítások miatt 

nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=4309%2C-5045%2C7023%2C-3797


GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 73 2018. november 

HV-117 

(HVBÉ-33) 

Karácsonyi János Katolikus 

Gimnázium 
6182/2 Kossuth Lajos tér 5. 

Térkép/fotó 

       HV-117 

     Műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A Kossuth tér északi oldalán, annak középrészén, nagy telken, szabadon álló, U alaprajzú, 

kétemeletes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 20. század elején épült gimnázium. Térre néző 

homlokzata 1+3+3+3+1 tengelyes. Sarokrizalitjait csak vakolatdísz hangsúlyozza. A 

nyílástengelyekben egyenes záródású ablakok, középtengelyben porte cochere. Földszintje sávozott, 

emeletén hegyes szögű, harmadik szintjén szegmensíves záródású szemöldökkel hangsúlyozott 

ablakok. A középrizalit sarkait pilaszterek hangsúlyozzák, az ablaktengelyek között ión fejezetű 

oszlopok állnak. A középrészt tympanon hangsúlyozza ki és Mansard-tető zárja le. 

Megjegyzés 
Az épület a tér északi oldalának hangsúlyos eleme. A korai 18. századi temető, majd vásártér helyén 

épült gimnázium a városba bevezető út mellett álló, karakterisztikus épülete. 

Javaslat: 

Megőrzendő a tér elrendezése, az épület hangsúlyos szerepe, elhelyezkedése, alaprajzi elrendezése, 

tömege, fedése, homlokzati elrendezése, vakolatdíszei, nyílászárói. A telek további beépítése nem 

javasolt. Az épület országos védelme javasolt. Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-118 

(HVBÉ-90) 
Kő-híd/Kapus-híd  Kossuth tér és Városház utca között 

Térkép/fotó 

       HV-118 

     Műemlék 

         MJT 

   

Jelleg 

Kétnyílású, boltozott, vakolatlan, tégla szerkezetű híd, ami a város fő közlekedési útjait köti össze: 

észak-déli irányban a belváros felől a Városház utcát az egykori piactérrel (ma Kossuth tér) a kelet-

nyugati, Békéscsaba – Arad útvonal kereszteződésénél. Egykor a legfontosabb forgalmat bonyolító, 

ma gyalogos híd. Homlokfalán téglából képzett tagozat fut végig; rajta tömör tégla mellvéd. Egy-egy 

nyílása 12 m, teljes hossza 30 m. Középső pillére, melyet ék alakú, beton hullámtörővel erősítettek, 

az Élővíz-csatorna medrének közepén áll, két ágra bontva a vízfolyást. Mindkét parton kétoldalt egy-

egy tégla építmény veszi közre. A hídfőket 1990 után beépítették, kereskedelmi egységeket hozva 

létre. 2007-2009 között a híd visszanyerte eredeti formáját, a konzolosan kinyúló, vas korláttal 

szegélyezett felépítmény helyére visszaépült a tégla mellvéd. 
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Megjegyzés 

A 18. században fahíd állt itt, amelynek a helyén – hosszú előkészítést követően – 1816-ban épült 

meg a tégla híd Nuszbek Mihály gyulai kőműves és Burger Ignác gyulai ácsmester 

közreműködésével. Mivel a híd keskenynek bizonyult, 1894-ben átalakították, kétoldalt konzolosan 

kibővítve (N. Szabados József építőmester által). A kétoldali vas konzolokra 1932-ben vasbeton 

gyalogjáró került. 
http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6186 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása, további értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-119 

(HVBÉ-65) 

Egykor lakóépület, jelenleg a járási 

hivatal épülete 
255 Kossuth Lajos utca 2. – Munkácsy Mihály utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-119 

     Műemlék 

         MJT 

         MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca nyugati végén, az északi oldalon, négy utca találkozásánál, 

saroktelken, csatlakozó beépítésben álló, az utca vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, emeletes, 

alápincézett, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század közepén épített, majd a 20. század elején 

bővített, neobarokk lakóház. Kossuth utcai, hattengelyes homlokzatán alacsony lábazat fut végig, 

minden második tengelyben pinceablak helyezkedik el. A sávozott földszinten keletről az első 

tengelyben nagyméretű, szegmensíves záródású kapuzat. A további tengelyekben egyenes záródású 

ablakok. A szalagkeretes ablakok könyöklőpárkánya osztópárkányként fut végig, az ablakok 

parapetjében tükrös köténydísz. Az ablakok fölött egyenes szemöldökpárkány, alatta volutás 

faltükör. Az emeletet és a földszintet osztópárkány választja el egymástól. Keletről az első 

tengelyben ikerablak, a további tengelyekben szalagkeretes, egyenes záródású ablakok. Az ablakok 

parapetjében bojtos függönymotívum, ívelt szemöldökpárkányuk a háromrészes, konzolos 

zárópárkány alsó elemébe olvad. A szemöldököt lapos konzol tartja, középen napot imitáló díszítés. 

Munkácsy Mihály utcai homlokzata 2+7+2 tengelyes, az északi utolsó tengelyben csapott sarokkal 

záródó, szecessziós kapuzat. 

Megjegyzés 
Egykor Örley István gyógyszerész háza. 

Jól karbantartott, az utcák találkozásánál hangsúlyos elem. 

Javaslat: 

A Megyeház utca 10. szám alatti épülettel egységet alkot, a két épület homlokzatai együttesen 

kezelendők. 

Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzati elrendezése, vakolatdíszei, nyílászárói. 

Visszafogott színezése megtartandó. A Munkácsy Mihály utcai tetősíkon elhelyezett napelem nem 

támogatható. Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6186
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6186
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HV-120 

(HVBU-97) 
Lakóépület és üzlet 260 Kossuth Lajos utca 4. 

Térkép/fotó 

       HV-120 

     Műemlék 

         MJT 

         MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, csatlakozó beépítésben álló, T alakú alaprajzú, 

földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század közepén már jelenlegi alaprajzi formájában 

meglévő lakóház. Utcai homlokzata átalakított, 2+3+2 tengelykiosztású. A középrizalitot sávozott 

lizénák hangsúlyozzák. A keleti első tengelyben nagyméretű, egyenes záródású kapuzat cserélt 

kapuszárnyakkal. A középrizalitban lévő nyílások, átalakítottak, jelenleg egyenes záródású 

üzletportálok. 

Megjegyzés A homlokzat átalakított, jellegtelen, nem tükrözi a ház történeti értékeit. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület tömege, fedése, jelenlegi homlokzati kialakítása. Jókarbantartása javasolt. A 

külső jelentős átalakítása miatt a helyi védelem fenntartása nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-121 

(HVBU-98) 
Lakóépület és üzlet 261 Kossuth Lajos utca 6. 

Térkép/fotó 

       HV-121 

     Műemlék 

         MJT 

         MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben épült, 

L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. században épült lakóház. Utcai 

homlokzata öttengelyes, keleti végén nagyméretű, kétszárnyú kocsikapuval. Egykori ablakai helyén 

kirakatablakok. A homlokzat dísztelen, alacsony vakolt lábazat és egyrészes, gazdagon profilált 

párkány fut végig.  

Megjegyzés 
Az épület homlokzata, és ehhez kapcsolódóan vélhetőleg belső elrendezése is jelentősen átalakított. 

Kiemelkedő, történeti művészeti és építészeti értékekkel nem rendelkezik. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, fedése, utcai homlokzatkialakítása. Jókarbantartása 

javasolt. Helyi védelme nem indokolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-122 

(HVBÉ-28) 

Egykori Békésvármegyei Casino, 

jelenleg a Várszínház épülete 
4429/1 Kossuth Lajos utca 13. 

Térkép/fotó 

       HV-122 

     Műemlék 

         MJT 

         MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca déli oldalán, az utca vonalához igazodó, szabadon álló, földszintes, 

cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, 1906-ban épült lakóház. 2+4+3+4+2 tengelykiosztású 

homlokzata dísztelen, jellegtelen. Az ívelt záródású középrizalitban lévő ablakai félköríves 

záródásúak, hangsúlyosak. A sarokrizalitokban enyhén szegmensíves záródású ablakok. Minden 

nyílászáró keretezése jellegtelen szalagkeret. 

Megjegyzés 
Épült 1906-ban, János József államépítészeti mérnök tervei szerint. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BEKM_Fbml_27/?pg=366&layout=s&query=kaszin%C3%B3 

Az épület utcai homlokzatáról hiányzik a korábbi díszítés. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, fedése, homlokzati elrendezése. A homlokzatarchitektúra és színezés 

további kutatás alapján rekonstruálandó. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-123 

(HVBU-57) 
Lakóépület  3753 Kulcs utca 16. – Rákóczi Ferenc utca 38. 

Térkép/fotó 

       HV-123 

   

Jelleg 

Utcavonalon, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, véghomlokzatain 

oromfalas, cserépfedésű, historizáló saroképület. Tömege a sarkon 45°-os szögben levágott; a vakolt, 

festett falmezőket a cementes lábazati sáv fölött pilaszterek tagolják. A Kulcs utca felől öt, a 

Rákóczi Ferenc utca felől hat nyílástengelyben egyenes záródású ablakok nyílnak. A Kulcs utcai 

homlokzaton a szélső két kisméretű – feltehetően kamra, mellékhelyiség – ablaka szalagkeretezésű; 

a sarok felőliek három szárnyúak, a köztes ablakok kétszárnyúak, keretezés nélküliek, előreugró 

szemöldökpárkánnyal. A nyílászárók építéskoriak. A homlokzatot háromrészes, a kép mezőben 

rovátkolt főpárkány zárja. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BEKM_Fbml_27/?pg=366&layout=s&query=kaszin%C3%B3
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Megjegyzés 19. századi, utcakép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-124 

(HVBÉ-22) 
Lakóépület 3103 Laktanya utca 10. 

Térkép/fotó 

       HV-124 

   

Jelleg 

Utcavonalon, fésűs beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, véghomlokzatain 

oromfalas, cserépfedésű, historizáló épület. A vakolt, festett falmezőt a kő burkolatos lábazati sáv 

fölött pilaszterek osztják. A négy nyílástengelyben egyenes záródású ablakok nyílnak, profilozott 

vakolatkeretezéssel, könyöklőpárkánnyal. A nyílászárók építéskoriak. A homlokzatot három részes 

főpárkány zárja. 

Megjegyzés 19. század végi, utcakép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. Történeti 

homlokzati színezés rekonstrukciója javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-125 

(HVBÉ-23) 
Lakóépület  3101 Laktanya utca 14. 

Térkép/fotó 

       HV-125 
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Jelleg 

Utcavonalon, hézagosan zártsorú beépítésben álló, közel négyzetes alaprajzú, földszintes, 

nyeregtetős, véghomlokzatain oromfalas, cserépfedésű, historizáló épület. A vakolt, festett falmezőt 

a cementes, festett lábazati sáv fölött pilaszterek osztják. A négy nyílástengelyben egyenes záródású 

ablakok nyílnak, vakolatkeretezéssel, zárókő motívummal, könyöklőpárkánnyal. A nyílászárók 

építéskoriak. A második és a harmadik ablak alatt a kötény mezőben parapetkonvektorok szellőzői 

törik át a falat. A homlokzatot stilizált három részes főpárkány zárja. 

Megjegyzés 19. század végi, utcakép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-126 

(HVBU-55) 

Iskola, egykori Magyar Királyi 

Honvéd laktanya istállója  
3125 Laktanya utca 38. 

Térkép/fotó 

       HV-126 

 
 

Jelleg 

A laktanya utca kanyarulatában utcavonalon, hézagosan zártsorú beépítésben álló téglalap alaprajzú, 

földszintes, nyeregtetős, oromzatos, cserépfedésű épület. A homlokzatát kiugró falpillérek tagolják, 

egyenes záradékú, keretezés nélküli, újabb nyílások törik át. Az ablakszerkezetek cseréltek. 

Az épület az egykori laktanya együttesnek része.  

Megjegyzés 
Ugyanazon az ingatlanon áll, mint a Szent István út 38. szám alatti Munkácsy Mihály Középiskola 

és a Gyulai Szakképzési Centrum épületegyüttese. Felújított, erősen átalakított épületegyüttes. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. Védettsége az átalakítások miatt nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-127 

(HVBÉ-43) 
Lakóépület, tornácos parasztház 5847 Liszt Ferenc utca 12. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 79 2018. november 

Térkép/fotó 

       HV-127 

         MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, utcavonalon fésűs beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, sátortetős, 

cserépfedésű lakóépület. Utcai homlokzatát négy egyenes záradékú, téglával keretezett ablaknyílás 

töri át. Udvari homlokzata előtt fatornác fut végig, mely a múlt század elején készülhetett. 

Megjegyzés A lakóház felújított, homlokzatát hőszigetelés takarja, eredeti műformái nem láthatók. 

Javaslat: 
További vizsgálata javasolt, amennyiben udvari homlokzata, illetve belső terei is elvesztették eredeti 

jellegüket, védettsége nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-128 

(HVBÉ-72) 

Városháza, volt Állami Építési 

Hivatal 
1/2 Megyeház utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-128 

     Műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg --- 

Megjegyzés 
Épült 1927-ben, tervező: Gerlóczy Gedeon. 

Az épület a Városháza részeként országos védelem alatt áll, műemléki törzsszám: 717 [25671] 

Javaslat: Az épület országos védelme miatt a helyi védelem nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-129 

(HVBU-67) 
Egykori Harisnyagyár, ma üzletház 2 Megyeház utca 8. 
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Térkép/fotó 

       HV-129 

     Műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca délkeleti végén, a Városháza (egykori Megyeháza) 

szomszédságában, több telek összevonásával létrejött nagy telken, utca vonalához igazodó, 

csatlakozó beépítésben álló, U alaprajzú, emeletes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 20. század elején 

épült gyárépület. Klinkertéglával gazdagított utcai homlokzata 4+10+4 tengelyes, délkeletről az 5. 

tengelyben nagyméretű bejárat. A homlokzaton fogrovatos téglalábazat felett téglakeretelésű, 

egyenes záródású ablakok vannak. A földszint felett három sorból álló téglapárkány fut végig. Az 

emeleten zárókővel és vállkővel hangsúlyozott téglakeretelésű, félköríves záródású ablaksor fut 

végig. A homlokzatot egyszerű téglapárkány zárja. A homlokzat, illetve a középrizalit szélét téglával 

díszített tükrös pilaszterek hangsúlyozzák. Az épület északnyugati végéhez az 1970-es évek első 

felében épült modern bővítmény csatlakozik. 

Megjegyzés 

bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=74

93 A harisnyagyár Gyula első gyárépülete, történeti és építészeti értéke jelentős. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, fedése, utcai homlokzati kialakítása, nyílászárói. További 

értékvizsgálat alapján országos védelme javasolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-130 

(HVBÉ-73) 

Volt Ferentzy-ház, jelenleg 

lakóépület és üzlet 
3 Megyeház utca 10. – Munkácsy Mihály utca 

Térkép/fotó 

       HV-130 

     Műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

A Megyeház utca-Munkácsy Mihály utca-Kossuth Lajos utca találkozásában, az északnyugat-

délkeleti tájolású Megyeház utca délkeleti végén, saroktelken, csatlakozó beépítésben álló, utca 

vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, emeletes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század közepén 

már álló, neobarokk lakóépület. Homlokzati díszítése megegyezik a vele szemben álló Kossuth 

Lajos utca 2. szám homlokzatával, annak pandantja, így a két épület együttesen a Munkácsy Mihály 

utca indulásához térfalat képez, egyben jelzi a Megyeház utca és Kossuth Lajos utca találkozását. 

Megyeház utcai homlokzatának sávozott földszintjén üzletportál fut végig, emeletén egyenes 

záródású ablakok. Munkácsy utcai homlokzatának földszintjén és emeletén 3-3 ablak kapott helyet. 
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Az utcai szárny északi végéhez csatlakozó, hátranyúló épületszárny homlokzati kialakítása az utcai 

szárnnyal azonos, a földszinten félköríves nyílások sora fut végig. A két szárny csatlakozásában 

sokszögű lépcsőház tömbje. A Munkácsy Mihály utcai telekhatáron pillérekkel tagolt, falazott 

kerítés fut végig. 

Megjegyzés 

Ferentzy Alajos nagytőzsdéje 

Dr. Karácsonyi János: Békésvármegye története. 2. Gyula, 1896. 148-149. között kép 
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=2589%2C-3538%2C5303%2C-2290 
bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=74

91 

bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=67

18 

bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=73

18 

Történeti és építészeti értéket hordozó, karakteres épület. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület tömege, telekelrendezése, fedése, homlokzati kialakítása, a homlokzati 

architektúra. Színezése megfelelő. Jókarbantartása javasolt. 

A Kossuth Lajos utca 2. szám és a Megyeház utca 10. szám mindig egységben kezelendő. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-131 

(HVBÉ-39) 
Polgárház 291 

Munkácsy Mihály utca 20. – Horváth Ferenc utca 

16. 

Térkép/fotó 

       HV-131 

        MJT 

   

Jelleg 

MJT területén, az északkelet-délnyugati tengelyű utca keleti oldalán, két utca találkozásában, 

saroktelken, az utca vonalától hátra húzva, szabadon álló, a 19. században még L alakú, majd U 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, historizáló lakóépület. Utcai homlokzatai 

egyszerűek, alacsony téglalábazat felett egyenes záródású ablakok, majd háromrészes főpárkány fut 

végig. Hattengelyes Munkácsy Mihály utcai homlokzatának déli tengelyében keskeny bejárat. Az 

utca vonalán téglából rakott mellvédes kerítés, a bejáratnál pillérrel. 

Megjegyzés Az épület felújított, nyílászárói cseréltek. Homlokzatáról hiányzik a vakolat, vagy tégladísz. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület elrendezése, tömege, fedése, homlokzati rendszere. Az épület történeti és 

építészeti értéket képvisel, de letisztított homlokzata miatt további értékvizsgálat javasolt. 

Jókarbantartása javasolt. 
 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=2589%2C-3538%2C5303%2C-2290
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-132 

(HVBÉ-2) 
Volt malom, jelenleg terményraktár 567 

Nagyváradi út 61. 

helyesen: Nagyváradi út 59/a 

Térkép/fotó 

       HV-132 

  

Jelleg 

Az észak-déli tengelyű utca nyugati oldalán, szabadon álló, utca vonalához igazodó, eredetileg 

észak-déli tengelyű, téglalap alakú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, majd kelet-nyugati 

szárnnyal megtoldott, a 19. század végén-20. század elején épült malom. Utcai homlokzata 

jellegtelen, rövid homlokzatainak oromfala deszka borítású. 

Megjegyzés --- 

Javaslat: 
Az épület történeti és építészeti értéke nem kiemelkedő, helyi védelme nem indokolt. 

Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-133 

(HVBU-90) 
Lakóépület  6349 Pap utca 13. 

Térkép/fotó 

       HV-133 

     Műemlék 

  

Jelleg 

A kisoláhvárosi templom terét keletről határoló, L alakú alaprajzú, földszintes, palával fedett 

kontyolt nyeregtetős, a 19. század második felében téglalap alakú, majd a század végén L alakúra 

bővített, udvari oldalán tornácos lakóház. Homlokzatain alacsony téglával burkolt lábazat felett 

tükrös kiosztásban elhelyezett, téglával keretelt, egyenes záródású ablakok. A nyílászárók cseréltek. 

Megjegyzés A tér legkarakteresebb épülete. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület alaprajzi elrendezése, tömege, tető formája, tengelykiosztása, a 

vakolatarchitektúra. Homlokzati színezése átgondolandó, módosítandó. Jókarbantartása javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-134 

(HVBÉ-94) 

Egykori posta, katolikus bérpalota, 

jelenleg lakóház 
4474 Petőfi tér 1. – Harruckern tér 5. 

Térkép/fotó 

       HV-134 

     Műemlék 

        MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A két tér találkozásánál, sarok telken, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, L alakú 

alaprajzú, emeletes, részben alápincézett (?), cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén két 

épület összeépítésével létrejött, historizáló lakóház.  

Petőfi téri homlokzata 2+3+3+3+2 tengelykiosztású. A homlokzat középtengelyében szegmensíves 

záródású, felülvilágítós, nagyméretű kapu nyílik. Az enyhén kilépő sarokrizalitokat mindkét szinten, 

a középrizalitot a földszintet sarokarmírozás hangsúlyozza. A középrizalit emeleti széleit falpillér 

szegélyezi. A földszint a sarokrizalitokban sávozott, máshol sima vakolatú. Egyenes záródású 

ablakait szalagkeret veszi körül, a zárókő helyén maszk díszítéssel. Az emeletet az osztópárkány és 

az egybefüggő könyöklőpárkány alkotta sáv hangsúlyozza, és háromrészes főpárkány zárja le. Az 

emelet egyenes záródású ablakait füles szalagkeret övezi, felettük a rizalitokban konzol tartotta 

háromszögű szemöldök, az oldalrészeken konzol tartotta egyenes szemöldök. A nyugati sarokrizalit 

emeletén vakablakok kaptak helyet. 

A Harruckern téri homlokzat 2+8+2 tengelyes, délről a negyedik tengelyben bejárattal. A homlokzat 

kialakítása megegyezik a Petőfi tériével. Az északi sarokrizalit földszintjén vannak a vakablakok. 

Megjegyzés 

Posta és távíró hivatal. Gubicza Károly cukrászata. 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=3524%2C-1647%2C6238%2C-

399 

Lábazati vizesedés jelentős, melyet feltehetőleg a cementes vakolat, az utcaburkolat és a jelentős 

feltöltődés okozhat. A homlokzat karbantartása időszerű, festése, az anyaghasználat roncsolásos 

vizsgálatot követően választható ki. Egységesen megmaradtak 19. század végi nyílászárói, a 

kapuszárnyak kérdésesek. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkjai, fedése, homlokzatai vakolatelemekkel, 

nyílászárói, minden egyéb tartozék (pld. csapadékvizet gyűjtő üst tartója). Kapuszárnyak 

vizsgálandók, nyílászárók és homlokzat színezése roncsolásos vizsgálat után ajánlott. 

Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-135 

(HVBU-30) 
Lakóépület, református parókia 12 Petőfi tér 4. 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=3524%2C-1647%2C6238%2C-399
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=3524%2C-1647%2C6238%2C-399
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Térkép/fotó 

       HV-135 

     Műemlék 

      MJT MK 

       lelőhely 

   

Jelleg 

A Petőfi tér északi oldalán, a református templom közvetlen szomszédságában, csatlakozó 

beépítésben álló, utca vonalához igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett 

nyeregtetős, a 19. század közepén már álló lakóépület, református parókia a hozzá csatlakozó épített, 

pillérekkel tagolt kerítéssel. 1+4+1 tengelykiosztású utcai homlokzata egyszerű, az enyhe kiülésű 

sarokrizalitok sávozottak, a tengelyekben szalagkeretes, egyenes záródású ablakok. Az 

ablaktengelyeket kis kiülésű vakolatsávok választják el egymástól. A homlokzaton alacsony 

téglalábazat fut végig és egyrészes főpárkány zárja. Ablakai cseréltek. 

Megjegyzés --- 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület elrendezése, tömege, fedése, utcai homlokzatának elrendezése. A homlokzati 

színezés roncsolásos vizsgálat alapján átgondolandó. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-136 

(HVBU-56) 
Lakóépület  3863/2 II. Rákóczi Ferenc utca 21. 

Térkép/fotó 

       HV-136 

   

Jelleg 

Fésűs beépítésben, utcavonalon álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, oromfalas, cserépfedésű, 

historizáló épület. Utcai, öttengelyes homlokzatát egyenes záródású, profilozott vakolatkeretezésű 

nyílások törik át. Az első nyílástengelyben a bejárat felülvilágítós fa ajtaja vezet a tornácra; a többi 

ablaknyílás építéskori nyílászárókkal. Az ablakokat két oldalról a tégla lábazatot lezáró, a 

könyöklővel egy vonalban futó lábazati párkányról induló pilaszterek veszik közre, alátámasztva a 

két-két ablakot összefogó szemöldökpárkányt. A falmezőt középen vakolt indítású, majd tégla 

falsávként futó pilaszter osztja két részre. A homlokzatburkolat a lábazati mezőben és a nyílások 

fölötti díszítő sávokban sötétvörös, a falfelületen világos színű tégla. 

Megjegyzés A 19. század kisvárosi építészetének példája, utcaképet meghatározó emlék. 
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Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának és tagozatainak, egyéb 

építéskori részleteinek, nyílászáróinak megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. Utcai 

vízelvezetés megoldandó. A homlokzati vakolt felületek színezése roncsolásos vizsgálat alapján 

rekonstruálandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-137 

(HVBÉ-80-) 
Lakóépület  599 Régitemető utca 2. – Tomcsányi utca 52. 

Térkép/fotó 

       HV-137 

   

Jelleg 

Öt utca találkozásában, nagy, nyitott területet keletről lezáró, térfalat alkotó, utca vonalában 

szabadon álló, sarkán levágott, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 20. 

század elején épült, szecessziós lakóház, belső homlokzatán tornáccal. Tomcsányi utcai 

homlokzatához pillérekkel tagolt, épített kerítés csatlakozik. Hattengelyes Tomcsányi utcai 

homlokzatán alacsony téglalábazat, fent tükrökkel dúsított, háromrészes főpárkány fut végig. A 

homlokzat sarkát és a kettesével álló egyenes nyílásokat enyhe kiülésű, lapos volutával díszített 

fejezetű, sugarasan kannelúrázott falpillérek választják el egymástól, melyek a saroknál már 

tengelyenként tagolják a homlokzatot. Az ablakok erősen kiugró, téglából rakott könyöklőpárkányon 

ülnek. Az ablakok körül az ablakszár alsó negyedétől induló, a szemöldökben rózsával díszített, íves 

keret veszi körül. A háromtengelyes Régitemető utcai homlokzat felújított, leegyszerűsített vakolati 

díszei rosszul értelmezettek. 

Megjegyzés 
Az épület eredeti vakolatdíszei a Tomcsányi utcai homlokzatszakaszon még megvannak, A 

Régitemető utcai homlokzat mind vakolatarchitektúrájában, mind színezésében rosszul felújított. 

Javaslat: 

Megőrzendő az épület elhelyezkedése, elrendezése, tömege, fedése, a Tomcsányi utcai 

vakolatdíszek. A Régitemető utcai homlokzat helyreállítása javasolt. Az épület színezése egységes 

kell legyen és kövesse az építéskori színezést, ami még a Tomcsányi utcai homlokzaton 

megtalálható. Az utcai homlokzaton légkondicionáló nem kívánatos. Az épület kettős helyi védelme 

(Tomcsányi utca 52.) nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-138 

(HVBU-62) 
Lakóépület  6119/2 Scherer Ferenc utca 1/a 
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Térkép/fotó 

       HV-138 

        MJT 

        lelőhely 

   

Jelleg 
A kelet-nyugati tengelyű utca déli oldalán, utca vonalához igazodó, szabadon álló, L alakú alaprajzú, 

földszintes, nyeregtetős, modern, vagy modernizált, jellegtelen lakóház. 

Megjegyzés Az épület teljesen átalakított, vagy újraépített. 

Javaslat: 
Az épület történeti és építészeti értéket nem képvisel, helyi védelme nem indokolt. Jókarbantartása 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-139 

(HVBU-72) 
Lakóépület  6064 Scherer Ferenc utca 15. – Zöldi utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-139 

   

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca déli oldalán, sarok telken, utca vonalához igazodó, szabadon álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, palával fedett kontyolt nyeregtetős, talán az 1970-es években épült, 

vagy akkor átalakított lakóház, ún. kockaház. 

Megjegyzés Az épület utcai oldala teljesen átalakított, értékei nem felismerhetők. 

Javaslat: 
Az épület utcai homlokzata átalakított, helyi védelme az átalakítás miatt nem indokolt. 

Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-140 

(HVBU-69) 
Lakóépület  5938 Scherer Ferenc utca 20. 
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Térkép/fotó 

       HV-140 

   

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, sarok telken, utca vonalához igazodó, csatlakozó 

beépítésben álló, kelet-nyugati tengelyű, téglalap alakú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, 

jellegtelen, modern lakóház. 

Megjegyzés Az épület átalakított vagy újjáépített, történeti és építészeti értékkel nem rendelkezik. 

Javaslat: Az épület helyi védelme nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-141 

(HVBU-70) 
Lakóépület 5939 Scherer Ferenc utca 22. 

Térkép/fotó 

       HV-141 

   

Jelleg 
A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben épült, 

kelet-nyugati tengelyű, téglalap alakú, földszintes, modern jellegtelen, az utcaképbe nem illő épület. 

Megjegyzés 
Vélhetőleg védett épület helyén épült új lakóház, mely történeti és építészeti értékkel nem 

rendelkezik. 

Javaslat: Az épület helyi védelme nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-142 

(HVBU-71) 
Lakóépület 5940 Scherer Ferenc utca 24. 
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Térkép/fotó 

       HV-142 

   

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, részben csatlakozó 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, vélhetőleg a 19. század 

végén épült lakóház, jelenleg üzlet. Utcai homlokzata jellegtelen, átalakított, egykori kocsikapuja 

még felismerhető. 

Megjegyzés Homlokzata alapján átalakított épület, melynek építészeti értéke nincs, történeti értéke bizonytalan. 

Javaslat: Helyi védelme nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-143 

(HVBÉ-78) 

Egykor Pfaff Ferenc lakóháza, 

jelenleg lakóépület 
5975 

Scherer Ferenc utca 56. 

házon lévő számozás alapján: Scherer Ferenc utca 

58. 

Térkép/fotó 

       HV-143 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca nyugati végének lezárásaként, az északi oldalon, saroktelken, utca 

vonalán, szabadon álló, kelet-nyugati tengelyű, téglalap alakú, földszintes, alápincézett, cseréppel 

fedett nyeregtetős, a 20. század elején épült, szecessziós lakóház, udvari oldalán tornáccal,  

északnyugati végéhez csatlakozó melléképülettel. Utcai homlokzata háromtengelyes, a tengelyekben 

egyenes záródású, lekerekített sarkú ablakokkal, melyek külső szárnya cserélt. A homlokzaton 

alacsony téglalábazat, fent téglából rakott, háromrészes, képszékében sgraffittoval díszített 

főpárkány fut végig. Az ablaktengelyeket téglából rakott, kis kiülésű falpillérek választják el 

egymástól. Az ablakok körül szintén tégla keretezés. Az ablakok könyöklőpárkánya végigfut a 

homlokzaton, a nyílászárók felső harmadánál téglából rakott vállpárkány. Az oromfalas rövidebb 

homlokzat szintén falpillérekkel három részre tagolt, az északi falszakaszban egy ablaktengely. A 

téglalábazatot bevakolták, illetve sérült az oromzat sgraffittoja is. 

Megjegyzés 

Pfaff Rerenc építőmester műhelye és lakóháza. 

Kiemelkedő építészeti értéket képvisel, az I. számú iskolával rokon épület. Tetőzete megújított, a 

vízelvezetés nem megoldott. Országos védelme javasolt. 
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Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, homlokzati elrendezése, színezése, vakolatdíszei. 

Országos védelme javasolt. Jókarbantartása, további értékvizsgálata javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-144 

(HVBÉ-93) 
Temetői híd  Scherer Ferenc utca és Selyem utca között 

Térkép/fotó 

       HV-144 

        lelőhely 

   

Jelleg 
A Németváros kelet-nyugati tengelyét jelentő Scherer Ferenc utca folytatásában, az Élővíz-csatornán 

átvezető újabb híd. Pofafalai kváderrel burkoltak, a két oldalt betonlemez köti össze. 

Megjegyzés A híd történeti, építészeti értékkel nem rendelkezik. 

Javaslat: Helyi védelme nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-145 

(HVBÉ-50) 
Lakóépület  9410 Sirály utca 29., Gyulavári 

Térkép/fotó 

       HV-145 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az ívesen futó utca déli oldalán, fesűs beépítésben, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 

nyeregtetős épület, keleti udvari homlokzata előtt újabb toldalékokkal, utcai homlokzata elé kiugró 

oromfallal. Homlokzatai átalakítottak, nyílászárói cseréltek. 

Megjegyzés Történeti és építészeti értéke mára felismerhetetlen. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. Történeti és művészi értéke alapján helyi védelme nem indokolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-146 

(HVBÉ-52) 
Lakóépület  10519 Sirály utca 56., Gyulavári 

Térkép/fotó 

       HV-146 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

Az ívesen futó utca északi oldalán, fésűs beépítésben, szabadon álló, téglalap alaprajzú, 

északnyugat-délkeleti tengelyű, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős lakóépület, délnyugati, udvari 

homlokzata előtt félköríves záródású nyilásokkal tagolt tornáccal. Utcai homlokzata dísztelen, 

átalakított, az alacsony téglalábazat felett kőporos vakolattal fedett. A homlokzaton két egyenes 

záródású ablak. melyek keretezése a könyöklőig fut. A tornácra nyíló kapu helyén az ablakok vakolt 

keretezése ismétlődik. 

Megjegyzés 
Az épület felújított, átalakított, félköríves nyílásokkal kialakított tornáca egyedüli a településrészen, 

a táj építészetére nem jellemző, vélhetőleg utólagos, történeti értéket nem képvisel. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. Az épület helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-147 

(HVBÉ-84) 

Korábban csecsemő-otthon, jelenleg 

hivatali épület 
4740 Somogyi Béla utca – Ady Endre utca 8. 

Térkép/fotó 

       HV-147 

        MJT 

   

Jelleg 

Nagyobb saroktelken, szabadon álló, összetett tömegű, részben alápincézett, földszint + egy szintes, 

kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű, a 20. század első felében épült modern középület és kerítése. A 

kő burkolatos lábazati sáv fölötti vakolt festett falmezőket áttörő nyílásai zömmel egyenes 

záradékúak, a nyílászárók cseréltek. Nyugati homlokzatán két, félköríves lezárású épületszárnya 

teraszt és az emeleten tetővel fedett erkélyt fog közre. A főbejárata a keleti homlokzaton, a Somogyi 

utca felől nyílik, hat kő lépcsőfokon közelíthető meg. A bejárati nyílás új. A falmezőket 

sarokarmírozás keretezi; az ablakok körül szalagkeretezés. 
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Az épületet 2015-ben felújították, átalakították, ma kormányhivatalnak ad helyet. 

Megjegyzés A 20. század első felében épült korai modern épület tömege, míves kerítése városképi jelentőségű. 

Javaslat: 
Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának, egyéb építéskori részleteinek 

– többek között kerítésének - megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-148 

(HVBU-94) 
Lakóépület és üzlet 4282 Szent István utca 2/a 

Térkép/fotó 

       HV-148 

     Műemlék 

        MJT 

   

Jelleg 

MJT területén, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület tetőtérbeépítéssel. Homlokzata a lábazattal egységesen klinkertégla burkolatú, 

amit egyenes záradékú fa szerkezetű újabb portál és szintén újabb kétszárnyú fa kapu tagol. A 

homlokzatot tégla ereszpárkány zárja. 

Megjegyzés 
19. századi, városkép szempontjából meghatározó épület. A 2/a és a mellette álló 2/b eredetileg egy 

épület, de homlokzati kialakításuk mára gyökeresen eltérő. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati rendszerének megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. 2/a és 2/b 

egységének homlokzati megjelenítése javasolt. Az épület elvesztette történeti és építészeti értékeit, 

helyi védelme nem indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-149 

(HVBU-95) 
Lakóépület és üzlet 4281 Szent István utca 2/b 

Térkép/fotó 

       HV-149 

     Műemlék 

        MJT 
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Jelleg 

MJT területén, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület tetőtérbeépítéssel. Homlokzata a klinkertégla lábazati sáv fölött vakolt, festett. A 

homlokzatot két oldalt tégla pilaszter fogja közre; két szegmensíves záródású portál töri át, melyek 

körül tégla, füles, zárókő motívumos keretezés fut körbe. A homlokzatot a fa szerkezetű, mélyen 

üvegezett portálok tokosztója vonalában tégla övpárkány tagolja, háromrészes, tükrös, fogrovatos 

vakolt főpárkány zárja. 

Megjegyzés 

19. századi, városkép szempontjából meghatározó épület. A 2/a és a mellette álló 2/b eredetileg egy 

épület volt, de homlokzati kialakításuk mára gyökeresen eltérő. A főpárkány és a téglaarchitektúra 

két korszakot képvisel. 

Javaslat: 

Tömegének, homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának, egyéb építéskori részleteinek 

megóvása, folyamatos jókarbantartása, a 2/a és 2/b épületrész egységének érzékeltetése javasolt. 

Átalakítása miatt helyi védelme nem indokolt. – legalábbis átgondolandó; a tömege és a következő 

épületekkel való egysége miatt 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-150 

(HVBU-96) 
Lakóépület és üzlet 4280 Szent István utca 4. 

Térkép/fotó 

       HV-150 

     Műemlék 

        MJT 

   

Jelleg 

MJT területén, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű épület. Homlokzata a cementes lábazati sáv fölött vakolt, festett. A homlokzat az 

épületben lévő két ingatlant tükrözve, kétféle kialakítású. A középtengelyében a szegmensíves 

záródású kétszárnyú fa kapu, ettől balra három, szintén szegmensíves záródású portál 

szemöldökpárkánnyal, jobbra négy újabb, egyenes záródású ablak. A falsíkot vakolt, egyszerű 

profilozású, háromrészes párkány zárja. 

Megjegyzés 19. századi, városkép szempontjából meghatározó épület. 

Javaslat: 

Tömegének, eredeti homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának, egyéb építéskori 

részleteinek megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. A homlokzat a következő felújításakor 

egy egységként kezelendő, nyílászárói, vakolatarchitektúra átgondolandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-151 

(HVBÉ-20) 

Balog József egykori hentesüzeme, 

jelenleg lakóház és üzlet 
4279/1 Szent István utca 6. 
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Térkép/fotó 

       HV-151 

     Műemlék 

        MJT 

   

Jelleg 

MJT területén, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, L alaprajzú, földszint + egy szintes, 

nyeregtetős, palafedésű, historizáló épület. Homlokzata a vörös tégla lábazati sáv fölött sárga 

téglaburkolatos; a falsíkot vakolt, sávozott lizénák osztják öt mezőre. Az első falmező tengelyében 

széles, szegmentíves záródású portál és bejárati ajtó, a másodikban keskenyebb, szegmentíves 

záródású kétszárnyú ajtó, a középtengelyben szegmensíves záródású kétszárnyú, üvegezett, rácsos 

vaskapu; az ettől délre lévő két mezőben két-két félköríves záródású ablak könyöklővel, 

köténydísszel. A nyílásokat idomtégla keretezi, az íveket a tégla boltövek fölött vakolt, maszkkal 

díszített zárókő-motívumos sáv hangsúlyozza. A homlokzatot horizontálisan a nyílások 

vállmagasságában vörös tégla sáv osztja, háromrészes főpárkány zárja. A téglával burkolt képszékbe 

belemetsz az emeleti szint szegmentíves záródású, vakolatkeretezésű ablaksora. A lizénák sávjában 

konzolpárok. A nyílászárók részben cseréltek. 

Megjegyzés 
19. századi, településtörténet, városkép szempontjából meghatározó épület. Ipartörténeti jelentőségű; 

falán Balog József emléktáblája. Értékvizsgálat függvényében műemléki védettségre javasolt. 

Javaslat: 

Tömegének, eredeti homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának, egyéb építéskori 

részleteinek, nyílászáróinak megóvása, további értékvizsgálata, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

Értékvizsgálat alapján országos védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-152 

(HVBU-58) 
Lakóépület 3763 Szent István utca 33. 

Térkép/fotó 

       HV-152 

        MJT 

   

Jelleg 

Zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, U alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, 

historizáló épület. Több ingatlanra tagolódik, homlokzata részben különböző; a cementes/ciklopkő 

burkolatos lábazati sáv fölött sárga/fehér téglaburkolatos; a falsíkot tégla lizénák osztják öt mezőre. 

A középtengelyben az egyenes záródású, felülvilágítós kétszárnyú, üvegezett, újabb, igénytelen 

vaskapu; az ettől jobbra és balra lévő két-két mezőben két-két szegmentíves záródású ablak 

könyöklővel, köténydísszel. A nyílásokat vakolt armírozás keretezi, az íveket vakolt, zárókő-

motívum hangsúlyozza. A homlokzatot horizontálisan a nyílások osztás magasságában festett falsáv 

osztja, a homlokzatot stilizált háromrészes főpárkány zárja. Ablakszerkezetei építéskoriak. 
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Megjegyzés 19. század végi-20. század eleji, településtörténet, városkép szempontjából jellegzetes épület. 

Javaslat: 
Tömegének, eredeti homlokzati kialakításának, történeti anyaghasználatának, egyéb építéskori 

részleteinek, nyílászáróinak megóvása, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-153 

(HVBU-54) 

Egykori Gyógypedagógiai 

Intézetjelenleg Esély Pedagógiai 

Intézet, iskola 

3124 Szent István utca 36. 

Térkép/fotó 

       HV-153 

        MJT 

  

Jelleg 

Utcavonalon, szabadon álló, közel U alaprajzú földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű épület. 

Homlokzata szimmetrikus kialakítású, középtengelyben az egyenes záradékú, felülvilágítós 

kétszárnyú kapu; fölötte tört ívű attika. A hosszú homlokzatot lizénák tagolják, minden második 

mező enyhe síkváltása töri meg. A tégla lábazati sáv fölött a vakolt, festett falsíkot a kaputól jobbra 

és balra 7-7 egyenes záradékú, festett szalagkeretezésű ablak töri át. 

Megjegyzés 
Az épületben, mely előzőleg, 1899-től gyermekmenhelyként funkcionált, 1925-ben nyílt meg a 

gyógypedagógiai intézet. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, homlokzati kialakítása, homlokzati díszei. Homlokzati színezése 

átgondolandó. Folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-154 

(HVBU-53) 

Volt huszárlaktanya, jelenleg 

Munkácsy Mihály Középiskola 
3125 Szent István utca 38. 

Térkép/fotó 

       HV-154 
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Jelleg 

Utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, T alaprajzú, földszint + egy szintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű, két rövid homlokzatán oromfalas, klasszicizáló épület. Utcai homlokzata szimmetrikus 

kialakítású, sávozott lizénák osztják kilenc falmezőre; a középtengelyt tört ívű attika hangsúlyozza. 

Orommezejében az ország címere, alatta az intézmény neve: „Munkácsy Mihály középiskola”. A 

festett lábazati sáv fölött a vakolt, festett falsíkot húsz egyenes záradékú, festett keretezésű ablak töri 

át, könyöklővel, az előreugró szemöldökpárkányok fölött vakolatból képzett egyenes boltövet idéző 

motívummal. A homlokzatot háromrészes főpárkány zárja, a képszékben rózsa/tárcsa díszítéssel. A 

földszinti ablakok alatt parapetkonvektorok szellőzői törik át a falsíkot. Ablakszárnyai cseréltek, a 

tokok építéskoriak. 

Megjegyzés 

Ugyanezen az ingatlanon, Laktanya utca 38. címen áll az egykori huszár laktanya istállója; HV-125 

(HVBU-55). Az épület az egykori huszár, majd honvéd gyalogsági laktanya épülete, melyet 1872-

ben építettek, építőmestere Nuszbek József volt. 

Javaslat: 
Folyamatos jókarbantartása, az építés korából fennmaradt elemeinek számbavétele, értékvizsgálata 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-155 

(HVBÉ-64) 
Lakóépület  3631 Szent István utca 63. – Szentháromság utca 2.  

Térkép/fotó 

       HV-155 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Nagyobb saroktelken szabadon álló, közel T alaprajzú, magastetős, összetett tetőformájú, 

cserépfedésű historizáló-szecessziós épület, a sarkon sokszögű, magas gúla fedésű toronnyal. A 

festett lábazati sáv fölött a homlokzat lecsupaszított, a falsíkokat többnyire egyenes záradékú 

nyílások törik át. A bejárat a torony melletti beugróban nyílik, fölötte újabb előtető. 

Megjegyzés Műformái elvesztése ellenére tömege utcaképformáló, megőrzendő. 

Javaslat: 
Jókarbantartása, megmaradt építéskori elemeinek, részleteinek megőrzése javasolt. Felújítás előtt a 

homlokzat és nyílászárók vizsgálata, korának meghatározása, műformáinak rekonstrukciója ajánlott. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-156 

(HVBÉ-11) 
Temető kapu 6642 Szent Kereszt temető 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 96 2018. november 

Térkép/fotó 

       HV-156 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 
Téglából épült, szimmetrikus építmény, a kiskapu tetején kereszttel, a nagykapu tetején kő angyallal. 

A kapuszárnyak hiányoznak, a Katolikus Plébánián találhatók. 

Megjegyzés 

A katolikusok Szent Kereszt temetője, mely 1831-ben, a nagy kolera idején létesült, ezért ma is 

inkább a Kolera temető elnevezés alatt ismert. A betegségben elhunytakat a kapu közelében temették 

el, a temető távolabbi részén későbbi sírok vannak: Wenckheim József emelt itt temetőkápolnát és 

családi sírboltot, majd városbeli előkelőségek, neves személyiségek nyughelye lett. Itt nyugszik – 

többek között – Mogyoróssy János, a városi múzeum és könyvtár megalapítója, Göndöcs Benedek 

országgyűlési képviselő, apátplébános, Csausz Lajos orvos és Dobay János nyomdász, kiadó, a város 

első polgármestere. (Gyulai füzetek 14., Békés Megyei Hírlap, 2005.) 

Javaslat: 
A kapuépítmény romló, rossz állapotú, felújítása, kapuszárnyainak visszahelyezése, valamint a 

temető területének körbekerítése javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-157 

(HVBÉ-46) 
Temetőkápolna 6642 Szent Kereszt temető 

Térkép/fotó 

       HV-157 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A temető tengelyében, a kaputól bevezető út lezárásaként szabadon álló tégla falazatú neo-román 

temetőkápolna. Alaprajza téglalap befoglaló formájú, félköríves lezárású; kontyolt nyeregtetős, 

cserépfedésű, főhomlokzatán oromfalas épület. A kváderosztású főhomlokzatot két szélén falsáv 

fogja közre, az oromzat vonalát követő ívsoros párkány zárja. Az oromzat csúcsán fém kereszt, két 

szélén akroterionok helyezkednek el. A tengelyben félköríves záródású, profilozott bélletben nyílik a 

felülvilágítós, kétszárnyú fa bejárati kapu, melyhez három lépcsőfok vezet. A kápolna sima, vakolt 

oldalfalait a lábazati sáv fölött pilaszterek osztják falmezőkre; a falmezőket a tengelyükben egy-egy 

félköríves záródású, profilozott vakolatkeretezésű ablaknyílás töri át. Az oldalhomlokzatokon és az 

íves apszison két-két fém szerkezetű ablak könyöklővel, külső oldalán sűrű fém hálóval. A falsíkot 

háromrészes párkány zárja. Az épület körül kovácsoltvas rács. A rácson belül, a főbejárat két oldalán 

egy-egy sírkő. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 97 2018. november 

Megjegyzés 

Gróf Wenckheim József (1809. szeptember 9. Gyula - 1869. augusztus 26. Gyula) építtette; őt is ide 

temették el. 

Az épületen rongálás nyomai láthatók, az egyik betört ablakról a rácsot leemelték. 

Javaslat: 
A kápolna és a kerítés felújítása szükséges; további értékvizsgálata javasolt. Az épület felújítása csak 

előzetes építéstörténeti kutatás, színmeghatározás alapján ajánlott. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-158 

(HVBÉ-10) 
Kripta, Schweitzer-síremlék 6642 Szent Kereszt temető 

Térkép/fotó 

       HV-158 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A temető bejárata közelében, az út baloldalán, szabadon álló, közel négyzetes alaprajzú, tetőzet 

nélküli, pusztuló állapotú kripta. Homlokfalát kétoldalt tükrös pilaszterek keretezik; a falsík a 

lábazati sáv fölött vakolt, festett, széles háromrészes, fogrovatos párkány zárja, középen leomló 

orommezővel. A képszékben az egykori felirat egyetlen betűje maradt. A homlokzat 

középtengelyében nyílik a timpanonos bejárat kétszárnyú, domborított fém kapuja. A keretezés 

utólagos cement „simítás”. A homlokfal mögött három oldalról alacsonyabb tégla falazaton 

kovácsoltvas rács, növényzettel benőve. Hátul szellőző ablak, a kriptában fém koporsók. 

Megjegyzés Elhanyagolt, romló állapotú. 

Javaslat: Mielőbbi felújítása javasolt. A növényzet eltávoliítása és védőtető felhelyezése sürgető. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-159 

(HVBÉ-89) 
Menyhárt-híd 4425/2 Szent László utca 

Térkép/fotó 

       HV-159 

     Műemlék 

      MJT MK 

       lelőhely 
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Jelleg 

Az Élővíz-csatornán épült egy nyílású beton híd. Homlokfalán a szegmensíves nyílást kváderosztás 

hangsúlyozza. Kétoldalt konzolosan kinyúló járdák mentén rácsos kiképzésű vas mellvédkorlát 

húzódik. A híd nyílásmérete 8 m, szélessége 10 m.  

Megjegyzés 
Megépülése előtt fahíd állt ezen a helyen; a híd a jelenlegi formáját 1907-ben nyerte el. Békés 

vármegye építtette; az építésre Glasner Ernő budapesti vállalkozóval kötött szerződést. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-160 

(HVBÉ-87) 
Egykori alispáni lak 2639/1 Szent Miklós park 2. 

Térkép/fotó 

       HV-160 

     Műemlék 

      MJT MK 

       lelőhely 

   

Jelleg -- 

Megjegyzés Nyilvántartott műemléki érték [30945], leírása a műemlékek értékkataszterében szerepel. 

Javaslat: Általános műemléki védettsége miatt helyi védelme megszüntethető. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-161 

(HVBÉ-48) 
Temetőkápolna 

6484/7 

helyesen 

6485/15 

Szent József temető 

Térkép/fotó 

       HV-161 

        lelőhely 
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Jelleg 

A Szent József temető közepén, magaslaton, szabadon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, 

a 18. század végén épült copf/koraklasszicista kripta-temetőkápolna. Keletre néző főhomlokzatán 

korinthoszi fejezetű pillérpárok tartotta ívelt orommező, kétoldalán klasszicista vázadísszel. A 

homlokzat középtengelyében félköríves záródású aedicula-s bejárat. Faltükrökkel tagolt 

oldalhomlokzatain félköríves záródású, profilált szalagkerettel díszített ablakok. Szentély végfalán 

körablak. A homlokzatokon alacsony, vakolt lábazat fut körbe, fent háromrészes párkány lezárás. A 

szentély alatt kripta. 

Megjegyzés 

Az épület történeti és műemléki értéket képvisel. 

Téves helyrajzi szám. 

A nemrégiben végzett cementes javítás szakszerűtlen és káros, az épület további vizesedését okozza, 

illetve megsemmisítette az épületplasztikát. 

Javaslat: 
Az épület szakszerű, műemléki értékként való helyreállítása indokolt. Helyreállítás előtt 

értékvizsgálat, roncsolásos kutatás ajánlott. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-162 

(HVBU-

103) 

Pékség 178 Tomcsányi utca 33. 

Térkép/fotó 

       HV-162 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkelet tengelyű utca nyugati oldalán, szabálytalan telken, az utca vonalához 

igazodó, csatlakozó beépítésben lévő, szabálytalan alaprajzú, zártudvaros, földszintes, Mansard-

tetős, a 20. század elején épült gyárépület. Téglával burkolt utcai homlokzatát széles bejárat osztja 

két részre. A déli homlokzati szakasz még őrzi építéskori téglaarchitektúráját: faltükörben 

szegmensíves záródású, szalagkeretes ablakok. Az északi oldalához csatlakozó félnyeregtetős 

toldalékon szintén megfigyelhető ez az elrendezés. Az északi homlokzati szakasz (jelenleg bolt) 

átalakított, jellegtelen. 

Megjegyzés Az épület történeti értéket képvisel. 

Javaslat: Az épület védelme értékvizsgálat alapján újragondolandó. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-163 

(HVBU-4) 
Lakóépület, tornácos parasztház 449 Tomcsányi utca 36. 
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Térkép/fotó 

       HV-163 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkelet tengelyű utca keleti oldalán fésűs beépítésben álló, hosszú, téglalap alakú, 

cseréppel fedett nyeregtetős, hosszanti oldalán fatornácos, a 19. században épült lakóház. 

Háromtengelyes utcai, keskeny homlokzata ívelt, téglával szegélyezett orommezővel záródik. A 

nyílástengelyekben két, szegmensíves záródású ablak és egy szegmensíves záródású, keskeny 

bejárat. A nyílásokat szalagkeret veszi körül. Alacsony tégla lábazat, az orommező szélén tégladísz. 

Megjegyzés Történeti értéket képviselő, jól karbantartott épület. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület elrendezése, tömege, fedése, utcai oromfala. A homlokzat vakolatdíszei, a 

nyílások formája átgondolandó. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-164 

(HVBÉ-79) 
Lakóépület  598 Tomcsányi utca 52. - Régitemető utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-164 

  

Jelleg --- 

Megjegyzés Lásd Régitemető utca 2. 

Javaslat: Az épület kettős helyi védelemmel rendelkezik. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-165 

(HVBU-66) 
Egykori cselédszállás, jelenleg hotel 2613/3 Vár utca 3. 
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Térkép/fotó 

       HV-165 

      MJT MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A vártól északnyugatra fekvő telken, a Vár utca déli oldalán két épület összekötésével létrejött, az 

utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, L alakú alaprajzú, emeletes, cseréppel fedett 

kontyolt nyeregtetős, a 20. század elején épült, korai szecessziós cselédlak, jelenleg szálloda. 

Homlokzatai egységesek, szépen tagoltak. Az épületen viszonylag magas, a földszinti ablaksorig 

felnyúló lábazat fut végig, melyet az ablakok könyöklőpárkánya zár le. A sávozott földszintet 

osztópárkány választja el az emelettől, végül a homlokzatot háromrészes főpárkány zárja. Mind a 

rövid, mind a hosszú homlokzatokat a két szintet átfogó, lapos, vakolatdíszes falpillérek tagolják. A 

nyílástengelyekben egyenes záródású ablakok vannak, a földszinten zárókődísszel, az emeleten 

architektónikus keretezéssel. 

Megjegyzés 
A kastélyhoz tartozó cselédség számára 1905-ben épült, egy észak-déli tengelyű és egy kelet-nyugati 

tengelyű, emeletes épületből álló cselédszállás. 

Javaslat: 

Az átépítés a külsőn visszafogott, jól megőrizte az épületek eredeti elrendezését. Megőrzendő a két 

épület egymáshoz való viszonya, elhelyezkedése, a beépítés mértéke, az alaprajzi elrendezés, az 

épületek tömege, fedése, homlokzati kialakítása. Jókarbantartása javasolt. A homlokzat színezése 

átgondolandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-166 

(HVBÉ-31) 
Lakóépület és üzlet 

2586 

2602 
Vár utca 6-8. 

Térkép/fotó 

       HV-166 

         MJT 

         MK 

       lelőhely 

   

Jelleg 

Két utca találkozásában, utca vonalához igazodó, kelet-nyugati tengelyű, V alakú alaprajzú, részben 

emeletes, részben földszintes, palával fedett nyeregtetős, 1912-1914 között épült, szecessziós 

lakóépület, az emeletes épületrész földszintjén üzlettel. Az épület emeletes, két utcára néző 

főhomlokzata háromtengelyes, a középső tengely kihasasodik, rizalitot alkot. Ezt a tengely 

huszártoronyra emlékeztető oromdísz hangsúlyozza. A földszint három nyílástengelyében egyenes 

záródású, nagyméretű, cserélt üzletportál. Az emeleten egyenes záródású ablakok. Alacsony lábazat 

felett a földszint sávozott, a nyílások szemöldökében kis négyzetekre osztott vakolatdísz. A 

földszintet és az emeletet egyszerű osztópárkány választja el egymástól. Az emeleti nyílások 

faltükörben vannak, a homlokzatot egyrészes főpárkány zárja. Az architektónikus keretezésű emeleti 

ablaknyílásokat vakolatdíszes falpillérek választják el egymástól. Az oldalhomlokzatok két-, illetve 
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háromtengelyesek, hasonló kialakításúak.  

A Vár utcai földszintes homlokzat négytengelyes, a középső két tengely enyhe kiülésű rizalitban 

helyezkedik el. A homlokzatszakaszokat falpillérek hangsúlyozzák, az ablakok körül architektonikus 

vakolatdísz. 

Pomucz tábornok utcai földszintes homlokzatrész jelenleg egyszerűbb, vakolatdíszei hiányoznak. 

A homlokzat tartozékai a vízgyűjtő üstök és azok tartói. 

Megjegyzés 

Egykor Marosán gyertyaöntő háza, majd „Háromszög” kocsma. Építette Galbács Imre kőműves 

1912-14 között. 

Kiemelkedő kvalitású, mind történeti, mind esztétikai értéket képviselő épület. 2018-ban végzett 

helyreállítása rossz minőségű és rossz anyaghasználattal készült helyreállítás. Lábazati szigetelése 

rossz megoldás, a homlokzatok színezése félreértelmezett. Nyílászárói cseréltek.  

Javaslat: 

Megőrzendő az épület elrendezése, tömege, fedése, homlokzatai, vakolatdíszei. Az eredeti 

homlokzatarchitektúra és színezés helyreállítandó. Országos védelme megfontolandó. 

Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-167 

(HVBU-47) 

Lakóépület, egykor Miskutza Péter 

hentesüzlete 
2576 Vár utca 16. – Eminescu utca 1. 

Térkép/fotó 

       HV-167 

         MJT 

         MK 

       lelőhely 

   

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, saroktelken, utca vonalához igazodó, szabadon álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, palával fedett kontyolt nyeregtetős, a 20. század elején épült, 

szecessziós lakóépület, a hozzá kapcsolódó bővítményekkel és az Eminescu utcai homlokzatához 

csatlakozó épített kerítéssel. Vár utcai homlokzata héttengelyes, keletről az első tengelyben 

nagyméretű, kosáríves záródású portál. A többi nyílástengelyben egyenes záródású ablak, melyek 

kettesével egy faltükörben helyezkednek el. A faltükör alsó részét a téglalábazat képezi, a 

tengelyeket lapos, volutába csavarodó, fát idéző falpillérek választják el egymástól. A tükör felső 

részét a hullámos lezárású főpárkány képezi. Az ablakok körül erőteljes keretdísz. 

Megjegyzés 

Egykor Miskutza Péter hentesüzlete; Miskucza Illés lakóháza. Ma a Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata működik az épületben. 

Az épület kiemelkedő építészeti értéket képvisel. Legutóbbi felújítása nem mindenben vette 

figyelembe az épület értékeit. A vakolatdíszek némileg lebutítottak. Nyílászárói cseréltek.  

Javaslat: 

Megőrzendő az épület elrendezése, tömege, fedése, homlokzati kialakítása, vakolatdíszei, kerítése, 

kapuzata. Homlokzati színezése nem követi a történeti színezést, homlokzatfelújítás roncsolásos 

vizsgálat alapján javasolt. Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-168 

(HVBU-84) 
Lakóépület és üzlet 4464 Városház utca 1. 
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Térkép/fotó 

       HV-168 

     Műemlék 

        MJT 

        MK 

       lelőhely 

   

 

Jelleg 

Utca déli oldalán, annak kanyarulatában, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, két 

épületrészből összeépült, szabálytalan alaprajzú, földszintes, részben palával, részben cseréppel 

fedett nyeregtetős, a 19. század második felében létrejött, majd többször átépített lakóépület, jelenleg 

üzlet. A nyugati épületrész homlokzatát új kirakatportál foglalja el, a saroktól délre nyíló 

nagyméretű kapuja szintén cserélt. A keleti épület homlokzata jellegtelen, teljes mértékben 

átalakított. 

Megjegyzés A két épület jelentős mértékben átalakított. 

Javaslat: Helyi védelme nem indokolt. Megőrzendő az épület tömege. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-169 

(HVBU-85) 
Lakóépület és üzlet 4461 Városház utca 3. 

Térkép/fotó 

       HV-169 

     Műemlék 

        MJT 

        MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, az utca déli oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, eredetileg 

téglalap alaprajzú, jelenleg L alakú kialakítású, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század 

második felében épült, majd bővített és többször átalakított lakóépület utcai szárnyában üzletekkel. 

Egyenes záródású, nagyméretű nyílásokkal áttört homlokzata jellegtelen, vélhetőleg hőszigetelt. 
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Megjegyzés Egykor az utcát meghatározó karakterű, máre jellegtelen épület. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. Az épület jelentős átalakítása miatt helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-170 

(HVBU-86) 
Lakóépület és üzlet 4460/1 Városház utca 5. 

Térkép/fotó 

       HV-170 

     Műemlék 

        MJT 

        MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

MJT területén, az utca déli oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, L alakú 

alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század második felében épült, majd 

átalakított lakóépület utcai szárnyában üzletekkel. Főhomlokzata jellegtelen, üzletportálokkal tagolt, 

átalakított. 

Megjegyzés Az épület elvesztette történeti karakterét. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. Helyi védelme az átalakítás miatt nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-171 

(HVBÉ-74) 
Lakóépület 4484 Városház utca 10. 

Térkép/fotó 

       HV-171 

     Műemlék 

        MJT 

        MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

Az utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, U alakú alaprajzú, 

emeletes, palával fedett nyeregtetős, a 19. század végén épült, historizáló lakóház. Utcai homlokzata 

2+5+2 elrendezésű, a homlokzat széleit enyhe kiülésű rizalit hangsúlyozza. A keleti rizalitban 

nagyméretű, egyenes záródású kapuzat, melynek szárnyai cseréltek, de felülvilágítója építéskori. A 

homlokzat középrészét újabb üzletportál foglalja el, míg a nyugati sarokrizalitban két egyenes 
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záródású ablak került kialakításra. Emeletén minden tengelyben egyenes záródású ablak. A 

homlokzaton lent alacsony, vakolt lábazat, fent háromrészes, a középrészen tükrös, a rizalitban 

konzolos képszékkel kialakított, háromrészes főpárkány fut végig. A földszint vakolt, sávozott, 

melyet háromrészes, egyszerű osztópárkány zár le. Az emelet kétszínű téglaburkolatos, melyből 

kiemelkedik az ablakok vakolatdísze. Az ablakok körül profilozott szalagkeret fut körbe, a szélen 

tükrös kialakítású, konzolban végződő keskeny falpillér tartja az erőteljes, kiugró 

szemöldökpárkányt. A párkány alatt tükrös szemöldökdísz tölti ki a teret. Az ablak 

könyöklőpárkánya alatt hasonló parapetdísz található. A rizalitban lévő ablakokat az egybefüggő 

könyöklő- és szemöldökpárkány fogja össze. 

Megjegyzés Az épület homlokzata szépen felújított, színezése megfelelő. Nyílászárói cseréltek.  

Javaslat: 
Megtartandó a beépítés módja és mérete, az épület tömege, tetősikja, a homlokzat elrendezése, 

vakolatdíszei. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-172 

(HVBÉ-69) 

Egykor lakóépület, jelenleg 

vendéglő 
4455 Városház utca 15.-Dózsa György utca 31. 

Térkép/fotó 

       HV-172 

     Műemlék 

        MJT 

        MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

Az utca déli oldalán, az egykori városháza épületével (jelenleg Mogyoróssy János Városi Könyvtár) 

egy telken, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, U alaprajzú, földszintes, cseréppel 

fedett nyeregtetős, a 19. században épült, historizáló lakóház, jelenleg étterem. Hattengelyes utcai 

homlokzata viszonylag egyszerű. Alacsony, vakolt lábazat felett egyenes záródású ablakok 

sorakoznak, nyugatról a negyedik tengelyben egyenes záródású, alacsony bejárat. Az ablakok körül 

szalagkeret, a kiugró könyöklőpárkányt lapos konzol tartja. Az egyenes záródású szemöldökpárkány 

alatt faltükör. A homlokzatot egyszerű, háromrészes párkány zárja. 

Megjegyzés Az épület jól karbantartott, homlokzata felújított, nyílászárói cseréltek. 

Javaslat: 

Megtartandó a beépítés módja, az épület tömege, tető dőlésszöge, fedése, a homlokzat kialakítása, 

vakolatdíszei. Színezése visszafogott, de nem követi az építéskori színezést. Jókarbantartása 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-173 

(HVBÉ-70) 

Egykor lakóépület, jelenleg 

középület 
4454 Városház utca 17. 
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Térkép/fotó 

       HV-173 

     Műemlék 

        MJT 

        MK 

       lelőhely 

 
 

Jelleg 
Az utca déli oldalán, az utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, földszintes, teljesen 

átalakított lakóépület, jelenleg középület. 

Megjegyzés --- 

Javaslat: Az épület átalakítása miatt helyi védelme nem indokolt. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-174 

(HVBÉ-71) 

Egykor lakóépület és közfürdő, 

jelenleg múzeum 
4439 Városház utca 25. – Pálffy utca 2. 

Térkép/fotó 

       HV-174 

     Műemlék 

      MJT,MK 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A Városház utca déli oldalán, két utca találkozásában, utca vonalához igazodó, csatlakozó 

beépítésben épült, U alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század közepén már 

álló épület. Homlokzatai egyszerűek. Utcai homlokzata dísztelen, festett lábazat felett egyenes 

záródású szalagkeretes ablakok sorakoznak, a homlokzatot egyrészes párkány zárja. A homlokzat 

keleti végén újonnan kialakított, oromzatos, üvegtetős, népi lakóház utcai homlokzatát másoló, a 

homlokzat egészébe beilleszkedő bejárat. 

Megjegyzés 
A város egykori közfürdője. 

Érzékenyen helyreállított, jól karbantartott épület. Nyílászárói jó minőségben cseréltek. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, fedése, homlokzatai, színezése. Jókarbantartása 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 
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HV-175 

(HVBÉ-83) 
Vízügyi Igazgatóság épülete 4466 Városház utca 26. – Megyeház utca 7. 

Térkép/fotó 

       HV-175 

     Műemlék 

      MJT,MK 

       lelőhely 

   

Jelleg 

Három utca találkozásában, térfalat alkotó, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, U 

alaprajzú, emeletes, alápincézett, palával fedett nyeregtetős, a 19. században épült, majd a 20. század 

elején a Városház utcai szárnyán bővített, szecessziós középület. Jellegzetes, térfalat alkotó rövid 

homlokzata a földszinten hat-, az emeleten öttengelyes, a középső két, illetve egy tengely rizalitot 

alkot ívelt oromfal felett tornyos lezárással. A kváderezett földszint ablakai szegmensíves 

záródásúak, az oldaltengelyekben szalagkeretes záróköves dísszel, hangsúlyos könyöklővel; a 

középrizalitban szegmensíves vakolatkeret fogja egybe a két ablakot középrészében szecessziós 

növénydísszel. A két szintet egyszerű osztópárkány választja el egymástól. Az emelet ablakai, illetve 

a középrizalit ajtajai és két keskeny ablaka egyenes záródású. A könyöklő vonalában párkány fut 

végig a homlokzaton, az ablakok parapetjében tükrös vakolatdísz került kialakításra, a konzolok 

tartotta hangsúlyos szemöldökpárkányra rányúlik az ablakok feletti zárókő. A szemöldökpárkányok 

felett ismét faltükör. A középrizalit konzolok tartotta vasrácsos erkélyére vezető ajtó és ablakok 

szemöldöke egységet alkot, az ajtó felett konzol tartotta tympanon. A homlokzatot háromrészes, 

konzolsoros párkány zárja. A lekerekített sarkokat az emeleten kis kiülésű, volutás fejezetű 

medaillonos díszű pilaszter hangsúlyozza. Az erkély rácsozatában „BE” monogram. 

A Megyeház utcai öttengelyes homlokzat kialakítása megegyezik a rövid homlokzattal, de 

elmaradtak a sarokpilaszterek. 

A Városház utcai, bővített szárny homlokzata 4+2+5 (6)+2+4 tengelykiosztású, a kettős tengelyek 

enyhén kiugró rizalitban kaptak helyet, melyet félköríves, üvegezett oromzat zár le. A két orommező 

között díszrácsok övezte, arany betétes, a rövid homlokzatéval azonos orommező mögött magasított 

tetőzet. A földszint ablakai szegmensíves záródásúak, keletről a hetedik tengelyben szegmensíves 

záródású, kétszárnyú főbejárat nyílik. Az ablakokat kettesével szegmensíves vakolatdísz fogja össze. 

Itt is végigfut az osztópárkány és a már leírt könyöklőpárkány a parapet díszítésével. Az 

oldalszakaszok egyenes záródású ablakait kettesével füles, bojtos keretezés és egyenes szemöldök 

foglalja egységbe. A rizalitok szélein ugyanaz a falpillér azonosítható, mint a rövid homlokzat 

szélén, itt a kettős ablak felett konzol tartotta, félköríves szemöldökpárkány ível át. A rizalitok 

közötti szakaszban a kettős ablakokat háromszögű szemöldökdísz hangsúlyozza. 

A tető hangsúlyos elemeit kovácsoltvas korlát szegélyezi. Az épület színezése visszafogott. 

Megjegyzés 

Egykor Thezarovits Antal vas- lőpor- és fegyverkereskedő háza, id. Cziegler Antal tervei alapján 

épült az 1801-es tűzvészt követően. Később Békés Megyei Takarékpénztár. 1907-08-ban 

kibővítették, átalakították Szántay Lajos aradi műépítész tervei szerint, Pfaff Ferenc kivitelezésében. 

Jól karbantartott, homlokzatain érzékenyen felújított épület. Nyílászárói cseréltek. 

Javaslat: 

Megtartandó a telek beépítés, az épület elrendezése, tömege, a tető kialakítása, tető díszei, 

homlokzati kialakítása, vakolatdíszei, nyílászárói. Homlokzati színezése a század eleji színezésnek 

megfelelő, de az anyaghasználat kérdéses, újabb színezés előzetes vizsgálat alapján ajánlott. Ez 

vonatkozik a vasrácsokra is. A cserélt nyílászárók színezése is átgondolandó. Jókarbantartása 

javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-176 

(HVBÉ-1) 
Régi vasútállomás raktárépülete 4306 Vasútállomás 

Térkép/fotó 

       HV-176 

  

Jelleg 

A régi vasútállomás átalakított épülete mellett, a sínek mentén, szabadon álló, téglalap alaprajzú, 

részben alápincézett, földszintes, két végén oromzatos, nyeregtetős, cserépfedésű épület. A sínek 

felőli homlokzata előtt rakodórámpa. Magas tégla lábazata fölött vakolt homlokzatait tégla falsávok 

osztják falmezőkre. Nyílásai szegmentíves záródásúak, tégla boltövvel, többségük tégla keretezéssel. 

A nyílások/nyílászárók részben átalakítottak, de több építéskori szerkezet is megmaradt. A tető 

előrenyúló ereszét könyökfák támasztják. 

Megjegyzés Felújítandó épület. 

Javaslat: 
Megfelelő hasznosítása, folyamatos jókarbantartása, építéskori kialakításának, szerkezeteinek, 

részleteinek megőrzése, helyreállítása javasolt. 
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Külterületi emlékek: 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-177 

(HVKÉ-1) 
Nevelőotthon 0868/a 

A Sarkadi út (0899 hrsz.) és a sarkadi vasút (0923 

hrsz) találkozásánál 

Térkép/fotó 

       HV-177 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az észak-déli irányú Sarkadi út mentén, a vasút és az út kereszteződése által kijelölt nagyobb 

saroktelken szabadon álló, összetett alaprajzú, földszint + 1 szintes, magastetős, cserép héjalású 

épület magas, az ablaknyílásoknál könyöklőig felfutó tégla lábazattal. Homlokzatai tégladíszesek 

fehér gipsz betétekkel, szecessziós stílusjegyekkel. Középrizalitja tört ívű oromzattal zárul; vakolt, 

az ablakok körül tégla díszítő sávokkal. A nyílások egyenes záradékúak, tégla könyöklővel, 

építéskori kapcsolt gerébtokos ablakokkal, a földszinti ablakok előtt fém ráccsal. 

Megjegyzés 

Leromlott állapotban lévő, jelenleg használaton kívüli épület. A kertben idős vadgesztenye 

(Aesculuc hippocastanum) és nyárfa (Populus nigra ’italica’) fajok taklálhatók. A kerítése filigrán 

beton pillérek közötti fém Häidekker rács. Jellegzetes 20. század eleji épület. 

Javaslat: 

Megfelelő hasznosítása, folyamatos jókarbantartása, építéskori kialakításának, szerkezeteinek, 

részleteinek megőrzése, helyreállítása javasolt. Állagmegóvása sürgető. Városon kívüli fekvése, 

ugyanakkor jó megközelíthetőség miatt szanatórium / hospice-ház jellegű hasznosítása elképzelhető. 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, a történeti nyílászárók. Az 

épület történeti és építészeti értéket képvisel, helyi védelme feltétlenül fenntartandó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-178 

(HVKÉ-2) 
Gazdasági épületek 0735/a 

A Dobozi 4234 jelű (0734 hrsz.) közlekedési út 

mentén 

Térkép/fotó 

       HV-178 

        lelőhely 
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Jelleg  

Megjegyzés A 20. század elején épült K und K stílusú, gazdasági jellegű téglaépületek. 

Javaslat: Felújításuk, folyamatos jókarbantartásuk javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-179 

(HVKÉ-3) 
Népi lakóház 0909/1/g 

A Sarkadi 4219 jelű (0899 hrsz.) közlekedési út 

mentén 

Térkép/fotó 

       HV-179 

        lelőhely 

 
 

 

Jelleg 
Fakerítéses, növényzettel sűrűn körülvett cseréptetős, kontyolt nyeregtetős, fehérre meszelt, osztott 

ablakú, gerébtokos egyszintes falusi ház kis kerttel. 

Megjegyzés Épült az 1950-es években; értékes tájelem. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. Helyi védelme nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-180 

(HVKÉ-4) 
Kápolna 0922 József Attila Tüdőszanatórium 

Térkép/fotó 

       HV-180 
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Jelleg 

A főépület részét, észak felé kinyúló szárnyát képező földszint + egy szintes, rövid homlokzatán 

oromfallal záródó, nyeregtetős, cserépfedésű épületrész. Tégla lábazati sája fölött a homlokzatai 

vakoltak, egyenes záródású nyílásai átalakítottak. A rövid oldalon nyílt kpuja befalazva.  

Megjegyzés Felújított, átalakított épületrész. 

Javaslat: 
A szanatórium épületegyüttese és parkja szerves egységet alkot, javasoljuk egységesen védelm alá 

vonni (lásd: Helyi védelemre javasolt épületek). 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-181 

(HVKÉ-5) 
Lakóépület, volt Útőrház 0345/2 

A szabadkígyósi út mellett a déli oldalon, a 6. és 7. 

km-kő között félúton, ahol az út kanyarodik. 

Térkép/fotó 

       HV-181 

 
 

Jelleg 

A dél felé tartó szabadkígyósi út mentén háromszög alakú telken szabadon álló téglalap alaprajzi 

formájú földszintes, nyeregtetős épület cserépfedéssel. Tégla lábazata fölött vakolt homlokzatait 

tégla falsávok osztják; oromfalán téglából készült ívsoros párkány fut az oromzattal párhuzamosan. 

Megjegyzés 
A 20. század elején épült K und K stílusú egyszintes házban a környéken található utak építője és 

fenntartója lakott, ma is lakóházként funkcionál. 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-182 

(HVKÉ-7) 
Város tanya 0483/a 

A Szabadkígyósi út mellett az északi oldalon, a 9-os 

kilométerkőnél 

Térkép/fotó 

       HV-182 

        lelőhely 

 

 
 

Jelleg 

A Szabadkígyósi út északi oldalán lévő, 19. század végén épült tanya, amely két szabadon álló, 

földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű épületből áll: egy L alakú, nagyobb, melynek homlokzatát 

szegmensíves, tégla keretezésű ablakok törik át, illetve egy kisebb, téglalap alaprajzú, oromzatán 
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tégla díszítésű ház alkotja. 

Megjegyzés Tájképet meghatározó elemek. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épületek eredeti telepítése, a térszerkezet, kialakításuk, jellegük, fennmaradt 

részleteik. Folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-183 

(HVKÉ-6) 
Hullató tanya  A Szabadkígyósi út mellett, a 10-es kilométerkőnél. 

Térkép/fotó 

       HV-183 

        lelőhely 

 

 
kép csere! 

Jelleg 

Két nyújtott téglalap alaprajzú, földszintes, nádtetős, fehér, vakolt épület a 19. század végéről. Az 

útra merőleges épületszárny eredeti rendeltetése istálló, oromfalán széles bejárattal, oldalát 45 fokos 

szögben gerendapillérek támasztják. Az úttal párhuzamos épület hosszanti oldalán 1 méteres 

távolságban kis ablakok helyezkednek el. A két helyiségben jelenleg mezőgazdasági gépeket és 

takarmányt tárolnak. 

Megjegyzés Régebben Állami Gazdaság területe. 

Javaslat: 
Megőrzendő az épületek eredeti telepítése, a térszerkezet, kialakításuk, jellegük, fennmaradt 

részleteik. Folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-184 

(HVKÉ-8) 
Tanyasor gémeskúttal  

A Szabadkígyósi út mellett az északi oldalon, a 6-os 

kilométerkőnél 

Térkép/fotó 

       HV-184 

Tanyák 

        lelőhely 
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Jelleg 

A Szabadkígyósi út Gyuláról kivezető szakaszától északra elterülő tanyás térség részeként az útra 

merőleges irányba húzott vonalon elhelyezkedő, a 19. század első felében létesült három tanya. 

Mindhárom épülete sátortetős, fehérre vakolt. Az úthoz legközelebbi tanya előtt egy gémeskút áll. 

Megjegyzés  

Javaslat: 
Megőrzendő a tanyák eredeti telepítése, a térszerkezet, kialakításuk, jellegük, fennmaradt részleteik. 

Jókarbantartásuk javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-185 

(HVKÉ-15) 
Tanyasor  

Gyula belterületétől délre, az Eleki út mentén, az út 

két oldalán 

Térkép/fotó 

       HV-185 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

Az Eleki út mentén 4-5 km hosszon kb. 30-40 tanya helyezkedik el egymástól 2-300 méterre. Az 

úttól 300-400 m hosszú bekötőút vezet a tanyákig a szántóföldön keresztül, a tanyák körül általában 

kisebb rét található. A 19. század első felében létrejött tanyás térség. 

Épületei tégla vagy vályogfalúak, vakoltak, nyeregtetősek, sokszor kontyolt nyeregtetővel, ritkábban 

sátortetővel. Cserépfedésűek, oromfaluk jellemzően faburkolatú. Fa nyílászárók, gerébtokos ablakok 

jellemzőek.  

Megjegyzés 

Folyamatos használatú épületegyüttesek (tanyaudvar, kert, lakóépületek, gazdálkodáshoz szükséges 

melléképületek). A hagyományos gazdálkodási módot őrző, tájképi és kultúrtörténeti szempontból 

értékes tájelem együttes. 

Javaslat: 
Megőrzendő a tanyák eredeti telepítése, a térszerkezet, kialakításuk, jellegük, fennmaradt részleteik. 

Folyamatos jókarbantartásuk javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-186 

(HVKÉ-16) 
Tanyasor (2)  

Az Eleki úttól nyugatra, a Szlányi-dűlőn áthaladó, az 

Eleki és a Kétegyházi utat összekötő észak-déli 

irányú csatorna mentén 
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Térkép/fotó 

       HV-186 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

A csatorna mentén 1,5 km hosszan,, egymástól 2-300 méterre elhelyezkedő 8-10 tanyaépület. A 

tanyák körül kisebb rét található. A 19. század első felében létrejött tanyás térség. 

Az épületek tégla vagy vályogfalúak, nyeregtetősek, sokszor kontyolt nyeregtetővel. 

Cserépfedésűek, oromfaluk sok esetben faburkolatú. Fa nyílászárók, gerébtokos ablakok, falaik 

vakoltak. 

Megjegyzés 

Folyamatos használatú épületegyüttesek (tanyaudvar, kert, lakóépületek, gazdálkodáshoz szükséges 

melléképületek). A hagyományos gazdálkodási módot őrző, tájképi és kultúrtörténeti szempontból 

értékes tájelem együttes. 

Javaslat: 
Megőrzendő a tanyák eredeti telepítése, a térszerkezet, kialakításuk, jellegük, fennmaradt részleteik. 

Folyamatos jókarbantartásuk javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-187 

(HVKÉ-10) 
Lakóépület  0271/1 

Somogyi utca 12.? Sándorhegy tanya utcára mutat a 

hrsz! 

Térkép/fotó 

       HV-187 

        lelőhely 

 

 

Jelleg 

K und K stílusban épült, tégladíszítéses, fehérre vakolt egyszintes lakóház. Cseréptetős, oromzatán a 

tetőszerkezet háromszögének csúcsaiban három kéményszerű tégladísz található, kereszt mintával. A 

ház sarkai és alapzata téglával kirakott, a padlásról az utcára néző kis kétrészes ablak felett íves 

tégladíszítés van. 

Megjegyzés Épült a 20. század elején. 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-188 

(HVKÉ-11) 

Vasúti őrház és kisvasúti 

vasútállomás 
0671/2 

A Békéscsaba felé vezető vasúti pálya északi 

oldalán, Gyula belterületének határán 

Térkép/fotó 

       HV-188 

        lelőhely 

 

 

Jelleg 

A ház a vasúti sínek mellett helyezkedik el, egyszintes, cseréptetős, oromzatos. A fehérre vakolt, 

tégladíszítéses épület sarkait és talapzatát téglaburkolat díszíti. A kertben egy kerekes kút is van. 

Jelenleg lakóházként funkcionál, kertjének egy része baromfiudvarként szolgál. 

Megjegyzés Épült az 1890-es években 

Javaslat: Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-189 

(HVKÉ-12) 
Erzsébet-híd 0986 A sarkadi úton, a Fehér-Körös fölött átívelő híd 

Térkép/fotó 

       HV-189 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A Sarkadi úton közel kelet-nyugati irányú, a Fehér-Körös fölött átívelő konzolos, kéttámaszú, 

szegecselt rácsos szerkezetű közúti híd. A főtartó egy-egy lekerekített formájú, kőburkolatos pillérre 

támaszkodik. Az acélhíd 1912–13-ban épült, középen 42,0 m támaszközzel. A kétoldali 

konzolokhoz befüggesztett gerinclemezes tartók csatlakoznak, a szélső nyílások támaszköze 21,0–

21,0 m. http://www.uvaterv.hu/hu/modszerek+meglevo+kozuti+acelhidak+korszerusitesere+1.html 

Megjegyzés 
A híd teljes körű rekonstrukciója 2010-ben fejeződött be. A felújítás keretében új hídpálya készült, 

valamint egyes tartószerkezeti elemek megerősítésére, a korlátok helyreállítására is sor került. 

Javaslat: Fontos tájképi elem, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

http://www.uvaterv.hu/hu/modszerek+meglevo+kozuti+acelhidak+korszerusitesere+1.html
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-190 

(HVKÉ-13) 
Vasúti-híd 0980 

A Fehér-Körösön Nagyökörjárást és Remetét 

összekötő vasúti híd 

Térkép/fotó 

       HV-190 

  

Jelleg 
A Fehér-Körösön átívelő közúti híddal párhuzamos, attól északra futó, íves, szegecselt acél rácsos 

szerkezetű, két kőburkolatos pilléren támaszkodó, vasúti forgalmat lebonyolító híd. 

Megjegyzés A 2005-ben felújították. 

Javaslat: Fontos tájképi elem, folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-191 

(HVKÉ-14) 
Fekete-Körös híd 0918 Sarkadi út Fekete-körösön átívelő hídja 

Térkép/fotó 

       HV-191 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Háromnyílású, szegmensíves szegecselt acél rácsostartós közúti híd, melynek két pillére a parton áll. 

A főnyílást közrefogó két kisebb nyíláson a kis fesztávolság miatt nincs felső keresztkötés. Nyílásai 

23,20+50,00+23,20 m, összesen 96,4 m. Pályaszélessége 0,60+4,80+0,60 m. 

Megjegyzés 
Korábbi fahíd helyén 1911-12-ben épült vasszerkezetes híd, mely a Schlick-féle Vasöntöde és 

Gépgyár Rt. terve szerint és kivitelezésében készült. 2017-ben felújították. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidakUtak_Megyei_Hidtort_Bekes/?pg=104&layout=s&query=Gyula 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidakUtak_Megyei_Hidtort_Bekes/?pg=104&layout=s&query=Gyula
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HV-192 

(HVKÉ-17) 
Fehér-Körös híd 01487 Gyulavári felé a Fehér-Körös fölött átívelő híd  

Térkép/fotó 

       HV-192 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Kétnyílású, hárompilléres, szegecselt acél rácsos szerkezetű,.szegmensívű közúti híd, három támasza 

közül a középső a folyóban áll. Lekerekített pillére középen tégla, a két szélén mészkő lap 

burkolatos. 

Megjegyzés 

Az 1912-ben épült hidat eredetileg fa pályaszerkezettel építették meg, melyet 12 év után vasbeton 

pályalemezre cserélték fel. A megnövekvő forgalom igényeinek megfelelően 1930-ban 

megerősítették a vasszerkezetet. 2014-ben felújították. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidakUtak_Megyei_Hidtort_Bekes/?pg=65&layout=s&query=Gyulav

%C3%A1ri 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HV-193 

(HVKÉ-9) 
Kálvária-domb stációi 8289 

A Kétegyháza felé vezető út 1-es km-kőjétől 250 

méterre délnyugati irányban. 

Térkép/fotó 

       HV-193 

     Kálvária 

kápolna 

       Kálvária 

       lelőhely 

  

Jelleg 

A Kálváriát a várostól DNy-ra, a 44 számú főút – Kétegyházi út körforgalmi csomópontja után 

jobbra, mesterséges dombon, szabadon álló kápolna és a hozzá felvezető úton két sorba rendezett 

stációk alkotják. A barokk stáció-sor feltehetően a Bárdos-hídtól indult. Az eredeti, barokk stációk 

az 1960-as években elpusztultak; a téglából épített, nyeregtetős stációk újak, melyeket az eredeti, de 

rövidített nyomvonalon helyeztek el. A domborművek Kiss György Munkácsy díjas szobrászművész 

(1989-1990) alkotásai, a stáció építmények 1996-ban készültek el. A stációkon donátori 

emléktáblák. Felszentelve 1996. októberben. 

Megjegyzés 

A mesterséges domb - földpiramis, „kunhalom”, melyen a kápolna áll, i.e. 2000 körüli, más adat 

szerint honfoglalás kori. Veszélyeztetett régészeti terület.  

A Kálvária Kápolna (1760) műemléki védelem alatt áll. 

Javaslat: A barokk kápolna és a stációk folyamatos jókarbantartása, környezetének gondozása biztosítandó.  

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidakUtak_Megyei_Hidtort_Bekes/?pg=65&layout=s&query=Gyulav%C3%A1ri
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidakUtak_Megyei_Hidtort_Bekes/?pg=65&layout=s&query=Gyulav%C3%A1ri
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Utcakép-védelem 

Belterületi védett utcaszakaszok 

A 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3/d. számú melléklete szerinti, településképi 

szempontból védett belterületi utcaszakaszok jegyzéke 

 

A védett utcaszakaszok vizsgálatához a jelenleg érvényes kataszteri térképet az 1807., 1859. és 1884. 

évi kataszteri térképpel hasonlítottuk össze. Figyelembe vettük a jelenlegi utcaképet, beépítés módot, 

az épületállomány korát. Mérlegeltük az utcaszakasz történeti kialakítását, a környezetében lévő 

országos egyedi, vagy területi védelemhez való viszonyát. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-001 

 
Belterületi védett utcaszakasz 

2411, 2370, 

2349, 2348, 

2347, 2346, 

2301, 2300, 

2299 

Kétmalom utca 2-16. 

Térkép/fotó 
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Jelleg 

A váregyüttes területétől keletre, MJT-n (11285 [11338]) kívül, az MK területén (6647 [2482]) 

részlegesen, délnyugat-északkeleti tájolású, a töltésig futó, főként szabadon álló, modern 

lakóépületekből álló, vegyes elrendezésű utcaszakasz.  

Megjegyzés 
Egykori Malom utca. A védelem hiányos, szakadozott, ugyanis nem vette figyelembe a Kétmalom 

utcára merőleges utcákhoz számozott telkeket (2350, 2345, 2302). 

Javaslat: 

Az utca modern beépítése, vegyes utcaképe miatt a védelem a teljes utcára nem indokolt, a 

várszigetet határoló rövid utcaszakaszon (2416, 2415, 2414, 2411 hrsz.) fenntartása javasolt. 

A kétoldali fasor megújítása, pótlása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-002 

 
Belterületi védett utcaszakasz 

2272, 2273, 

2274, 2275, 

2276, 2277, 

2278, 2279, 

2280, 2281, 

2282, 

2283/1, 

2285, 2286, 

2288, 

2289/1, 

2289/2, 

2292 

Kétmalom utca 3-23. 

Térkép/fotó 
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Jelleg 

A váregyüttes területétől keletre, MJT (11285 [11338]) és az MK területén (6647 [2482]) kívül, 

délnyugat-északkeleti tájolású, főként szabadon álló, modern lakóépületekből álló, vegyes 

elrendezésű utcaszakasz. 

Megjegyzés Egykori Malom utca. 

Javaslat: 
A vártól való távolsága, az utcaszakasz modern beépítése, vegyes utcaképe miatt a védelem nem 

indokolt.  

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-003 

 
Belterületi védett utcaszakasz 

4438, 4437, 

4436, 4435 
Kossuth Lajos utca 1-5. 

Térkép/fotó  
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Jelleg 

Az MJT területén (11285 [11338]) belül, régészeti lelőhely felett, a történeti belváros tengelyét 

jelentő kelet-nyugati tájolású utca nyugati végének déli oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú 

beépítésben álló, jelentős mértékben átalakított, illetve új épületek együttese. 

Megjegyzés --- 

Javaslat: 
A megnevezett utcaszakasz régészetileg védett, illetve országos területi védelem alatt áll, 

épületállománya vegyes, így a jelenlegi utcaszakasz-védelem nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-004 Belterületi védett utcaszakasz 4433/3 Kossuth Lajos utca 9. 

Térkép/fotó 
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Jelleg 

Az MJT területén (11285 [11338]) belül, régészeti lelőhely felett, a történeti belváros tengelyét 

jelentő kelet-nyugati tájolású utca nyugati végének déli oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú 

beépítésben álló, modern gyárépület. 

Megjegyzés 

A jelölt gyárépület alulhasznosított, állaga romló; építészeti kialakítása igazodik ugyan a nyugat 

felől mellette álló műemlék épülethez (volt csendőr-laktanya), de a keleti szomszádja felé a 

kapcsolat nem harmonikus. 

Javaslat: 

Az egyetlen ingatlan nem képez utcaszakaszt, az ingatlan régészetileg védett, illetve országos 

területi védelem alatt álló területen áll, így utcaszakaszként való védelme nem indokolt. Új beépítés 

esetén az ingatlannal nyugaton szomszédos, országosan védett épület párkánymagassága, homlokzati 

elrendezése mérvadó. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-005 Belterületi védett utcaszakasz 

264, 265, 266, 

267, 268/1, 

269, 334, 339 

Kossuth Lajos utca 8-22a 

Térkép/fotó 
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Jelleg 

Az MJT területén (11285 [11338]) belül, régészeti lelőhely felett, a történeti belváros tengelyét 

jelentő kelet-nyugati tájolású utca nyugati végének északi oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú 

beépítésben álló, földszintes, különböző mértékben átalakított, történeti épületek együttese. 

Megjegyzés Az épületállomány egy része helyi egyedi védelemre javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 

A megnevezett utcaszakasz régészetileg védett, illetve országos területi védelem alatt áll, az 

épületállomány egy része helyi egyedi védelemre javasolt, így az egyedi védelmek létrejöttével a 

helyi területi/utcaszakasz védelem nem indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-006 Belterületi védett utcaszakasz 

359, 361, 362, 

365, 366, 368, 

369 

Kossuth Lajos utca 28-38. 

Térkép/fotó  
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Jelleg 

A vár területétől nyugatra fekvő, észak-déli tengelyű utcaszakasz nyugati oldalán, az országosan 

védett Kapus-híddal (730 [2483]) szemben, MJT (11285 [11338]) és MK (6647 [2482]) területén, de 

régészeti lelőhelyen kívül, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, földszintes, 

kiemelkedő történeti értéket képviselő házsor. 

Megjegyzés Az épületállomány minden eleme helyi egyedi védelemre javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 
A megnevezett utcaszakasz országos területi védelem alatt áll, elemeinek helyi egyedi védelme 

javasolt, így az egyedi védelmek létrejöttével a helyi területi/utcaszakasz védelem nem indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-007 Belterületi védett utcaszakasz 
2586, 2585, 

2584, 2582 
Pomucz tábornok utca 8-14. 

Térkép/fotó  
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Jelleg 

A vár területétől északnyugatra, MJT (11285 [11338]) területén, de régészeti területen kívül, kelet-

nyugati tengelyű utca északi oldalán, részben utca vonalához igazodó, részben hátrább húzott, 

szabadon álló, földszintes, 1945 után épült lakóépületek sora. 

Megjegyzés -- 

Javaslat: 

A megnevezett utcaszakasz országos területi védelem alatt áll, az épületállomány történeti és 

építészeti értéket nem képvisel, így helyi területi védelme nem indokolt, a vár közelsége miatt, a 

beépítés mértékének, módjának, a beépítési százaléknak a biztosítására a helyi területi/utcaszakasz 

védelem fenntartható. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-008 Belterületi védett utcaszakasz 

2371, 2372/1, 

2372/2, 

2372/3, 

2410/1, 

2410/2, 

2410/3, 

2410/4, 

2410/5, 

2410/6,  

2409, 2411, 

2412 

Popovits Jusztin utca 

Térkép/fotó 

  
 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 126 2018. november 

 

 

 

Jelleg 

A vár területének északkeleti oldalán, MJT területén kívül, részben MK területén, a Kétmalom utca 

nyugati, rövid szakaszától délkeletre, azzal megegyező hosszúságú és irányú, utólag nyitott, modern 

lakóépületekből álló, vegyes utcaképet mutató utcaszakasz. 

Megjegyzés --- 

Javaslat: 
Újonnan létrehozott, rövid utca, védelme a várszigettel való érintkezése, pufferzóna kialakítása miatt 

indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-009 Belterületi védett utcaszakasz 4290 Semmelweis utca 
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Térkép/fotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelleg 

MJT délkeleti határán, északkelet-délnyugati tengelyű utca, melynek északi oldala a kórház területét 

határolja, déli oldalán a hagyományos, utcavonalon-oldalhatáron álló kisvárosi jellegű, földszintes 

épületek még az utca középső szakaszán megtalálhatók. A kettős fasorral szegélyezett utca a 

többszintes belvárosias (kórház) és a kertvárosias beépítés határát szép átmenettel, harmonikusan 

biztosítja. 

Megjegyzés Egykori Kórház utca. 

Javaslat: 
A kétféle beépítés, homlokzatmagasság, az utca térarányai és kettős fasor megőrzése érdekében az 

utcakép védelmének fenntartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-010 Belterületi védett utcaszakasz 

2631, 2632, 

2633, 2634/1, 

2642, 2657, 

2658, 2659, 

2660, 2674, 

2675, 2676, 

2677, 2696, 

Tiborc utca 1-43. 
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2697, 2698, 

2699, 2713, 

2714, 2716, 

2717, 2719, 

2720 

Térkép/fotó 

 

 

 

 

 

 

Jelleg 

A belvárost magába ölelő MJT és MK határán, részben azon belül, a kastélykert nyugati oldalán, 

északnyugat-délkeleti irányú, későn kiparcellázott, ebből következően modern lakóépületekből álló, 

az egykori vadaskertet lehatároló utca (Vadaskert út). 

Megjegyzés --- 

Javaslat: 
A teljes utcaszakasz védelme nem indokolt, a várszigetet lehatároló pufferzóna kialakításához az 1-

7. számú (2631, 2632, 2633, 2657 hrsz.) ingatlanok védelmének fenntartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 
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VU-011 Belterületi védett utcaszakasz 

2412, 2410/3, 

2409, 2408, 

2407, 2406, 

2405, 2404, 

2403, 2402, 

2401, 2400, 

2399, 2398, 

2397, 2396, 

2395 

Tiborc utca 14-44. 

Térkép/fotó 

 

 

 

 

 

 

Jelleg 

A belvárost magába ölelő MJT és MK határán, részben azon belül, a kastélykert nyugati oldalán, 

északnyugat-délkeleti irányú, későn kiparcellázott, ebből következően modern lakóépületekből álló, 

az egykori vadaskertet lehatároló utca (Vadaskert út). 

Megjegyzés  

Javaslat: 

A teljes utcaszakasz védelme nem indokolt, a várszigetet lehatároló pufferzóna kialakításához a 2-

16. számú (2426, 2424, 2423, 2422, 2421, 2419, 2418, 2413, 2412, 2410/3) ingatlanok védelmének 

fenntartása javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-012 Belterületi védett utcaszakasz 
2609, 2606, 

2605 
Vár utca 2-4. 

Térkép/fotó 

 

 

 

 

 

 

Jelleg 
A várszigettől északnyugatra, annak szomszédszágában fekvő, délnyugat-északkeleti tájolású, két 

épületből álló utcaszakasz. 

Megjegyzés 
A Vár utca 2. egyedi helyi védelemre javasolt. A Vár utca 4. modern beépítés. Az egyedi 

védelemhez lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 
Országos területi védelem alatt lévő, MJT és MK területén álló ingatlan, helyi védelme a vár 

szomszédsága miatt esetleg fenntartandó. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-013 Belterületi védett utcaszakasz 

2614, 2615, 

2616, 2617, 

2618, 2619, 

Vár utca 5-31. 
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2620, 2621, 

2622, 2623, 

2629, 2630 

Térkép/fotó 

 

 

 

 

 

 

Jelleg 

MJT és Mk területén fekvő, régészeti lelőhely felett lévő, a vár területével északon érintkező, kelet-

nyugati tengelyű, részben a várárokból létrejött utca déli oldalán elhelyezkedő, részben modern 

lakóépületekből, részben beépítetlen telkekből álló utcaszakasz. 

Megjegyzés Az utcaszakasz egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 
Országos területi védelem alatt lévő, MJT és MK területén, régészeti lelőhely felett álló utcaszakasz, 

több beépítetlen telekkel. A vár szomszédsága miatt a helyi területi védelem fenntartható.  

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

VU-014 Belterületi védett utcaszakasz  

2581/2, 2577, 

2576, 2429, 

2430, 2436, 

2437, 2440, 

2441 

Vár utca 10-28. 
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Térkép/fotó 

 

 

 

 

 

 

Jelleg 

MJT és MK területén fekvő, a vár területével északon érintkező, kelet-nyugati tengelyű, részben a 

várárokból létrejött utca északi oldalán elhelyezkedő, részben modern lakóépületekből, részben 

egyedi védelem alatt álló, részben egyedi védelemre javasolt, a város legkorábbi épületeit magában 

foglaló utcaszakasz. 

Megjegyzés Az utcaszakasz egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 

MJT, MK területén, tehát országos területi védelem, illetve egyedi helyi védelem alatt álló 

ingatlanokból létrejött utcaszakasz, melynek helyi területi védelme a vár közelsége miatt indokolt, 

de a felsorolt többszörös védelem miatt gyakorlatilag felesleges.  
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Helyi területi védelem 

A 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti, helyi területi védelem 

alatt álló területek jegyzéke 

 

A helyi területi védelem alatt álló településrészek nagyrészt a műemléki védelem alatt (MJT) álló történeti 

településmag körül alkotnak puffer-zónát, melyek a történetileg, építészetileg, városszerkezet és -karakter 

szempontjából legérzékenyebb területrészt veszik körbe, és átmenetet képeznek az újonnan beépülő 

városrészek felé. Sok egyedileg is védendő értéket tartalmaznak, ezek az egyedileg védett/védendő épületek 

kataszterében megtalálhatóak. 

 

A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása 

 

HVT-001 Nagyrománváros: a műemléki jelentőségű terület határa – Kétmalom utca 13-15. hátsó 

telekhatára –– Újülés utca – Kerék utca – Sittye utca – Nagyváradi út 

 

HVT-002 Újváros egy része: a műemléki jelentőségű terület határa – Nagyváradi út – Kőrösi 

Csoma Sándor utca – Tomcsányi utca – Mikes Kelemen utca – Gyár utca 

 

HVT-003 Németváros: a műemléki jelentőségű terület határa – Németváros északi határa, amelyet a 

volt Fehér-Körös medre határol (Göndöcs utca – Ferencesek tere – Névtelen utca, melynek 

északi oldala a Törökzugi lakótelep) – Köröspart utca – Gyep utca – a Csabai út 44-től 36-ig 

tartó szakaszán 1 telekmélység északi határa, a 34-től 18/b-ig tartó szakaszán 2 telekmélység 

északi határa és a Csabai út 16-2. közötti ingatlanok északi határa – Dobay utca 

 

HVT-004 Magyarváros és Krinolinkert közötti terület: a műemléki jelentőségű terület határa –

Dobay utca – Vértanúk útja – Honvéd utca – Rákóczi utca – Kulcs utca – Szt. István utca – 

Laktanya utca – Báthori István utca – Klapka György utca – a 3150/1, 3150/2, 3168/1, 3168/2, 

3247, 3245/2, 3245/1, 3244, 3243/2, 3243/1, 3242, 3241 helyrajzi számú telkek északi határa – 

a 3252/2, 3264/1, 3277 helyrajzi számú telkek keleti határa – Hársfa utca – Kiss János 

altábornagy utca 

 

HVT-005 Kálvária-domb: a Kálvária dombját magába foglaló tömböt határoló névtelen utcák, 

amelyek 8281-8298 hrsz. ingatlanokat foglalják magukba, valamint az északi határoló utca 

túloldalán lévő 8268-8280 hrsz. ingatlanok 

 

HVT-006 Ajtósfalva történeti központja: Hódi utca nyomvonala a vasúttól, majd a keleti oldala a 

5135/2 hrsz. telektől egy telek mélységben, a 7514, 7516 és 7513 hrsz. nyugati határvonalai, 

Fürj utca és Fecske utca déli oldala egy telek mélységben a vasútig 

 

HVT-007 Gyulavári történeti központja: Széchenyi utca – Széchenyi tér – Sirály utca – Illyés 

Gyula utca – a lakóterület határa (9440 és 01437/2 hrsz. ingatlanok déli telekhatára) – Zrínyi 

Miklós utca – az Almássy kúria gazdasági épületei ingatlanának (9730 hrsz.) keleti és déli 

határa – Sport pályák ingatlanának (9773 hrsz.) keleti, déli és nyugati határa – Széchenyi István 

utca – Malomsor utca – Névtelen utca (10028 hrsz.) – Kisbök utca – József Attila utca 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVT-001 
Nagyrománváros, egykor 

Miklósváros 
 

MJT határa – Kétmalom utca 13-15. hátsó 

telekhatára –– Újülés utca – Kerék utca – Sittye 

utca – Nagyváradi út 

Térkép/fotó 

         Helyi 

védelem 

alatt álló 

terület határa 

     Műemlék 

         MJT 

         MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT-hez csatlakozó, a Vár területét északról övező terület. A városon belül is egyedi utcaszerkezetű, 

történeti előzményeinek térbeli lenyomatát őrző, ún. közökkel szabdalt, a 19. század elejére 

visszanyúló beépítésű terület, mely a „nagycsaládos” (nemzetségi), települési mód nyomait őrzi a 

sűrűn álló épületekkel, az egyes házak megközelítésére szolgáló közökkel – zsákutcákkal. Ez a 

népesség növekedésével a területen belül sűrűsödő beépítés egyik módja, mely a 18. századi 

településszerkezetre vezethető vissza. Az utcák vonalát meghatározza a Várkerület – várárok íves 

nyomvonala. Mára részben még falusias, részben modern lakóépületekből álló, igen vegyes 

épületállományú terület. Egységét különleges morfológiája adja. 

Megjegyzés 

A terület a nevét az első lakóiról kapta, akiket Harruckern János György a 18. század első felében 

(1720-30) a vár területéről telepített le a vártól északra eső településrészen. Az oláh, részben rác 

katonaság építette be a területet, s hozta létre a máig fennmaradt településszerkezetet. Egyes 
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épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 

Különleges települési szerkezetű – utcahhálózatú terület; épületállománya vegyes, de a 

telekszerkezet és az ősi beépítési, települési struktúra megőrzendő. Védelme feltétlenül fenntartandó. 

Helyi területi védelme a vár közelsége miatt is indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVT-002 Újváros  

MJT határa – Nagyváradi út – Kőrösi Csoma Sándor 

utca – Tomcsányi utca – Mikes Kelemen utca – 

Gyár utca 

Térkép/fotó 

         Helyi 

védelem 

alatt álló 

terület határa 

     Műemlék 

         MJT 

         védett 

kert 

        lelőhely 

  

Jelleg 

MJT-hez csatlakozó, az MJT területét északról övező terület. Tervezett, derékszögű utcaszerkezetű 

terület, melyben a történeti előzmények térbeli lenyomatát őrzi a mai Erdélyi Sándor, egykori 

Zöldág utca íve, ami a Körös egy ágának ívét követi a mai napig. 

1720-30-tól követhető a mai utcahálózat és telekszerkezet, amikortól a település református 

lakossága terjeszkedett erre. Mára részben zártsorú, részben hézagosan zártsorú beépítésű 

lakóépületekből álló, vegyes épületállományú, de egységes településképet mutató terület. 

Megjegyzés Egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 

Az MJT-t övező puffer-zóna, egységes beépítési móddal és építménymagassággal; megtartandó az 

utcaképek épület-kapu-kerítés ritmusa; az utcák térarányai, a kétoldali fasorok. Helyi területi 

védelmének fenntartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVT-003 Németváros  

MJT határa – Németváros északi határa, amelyet a 

volt Fehér-Körös medre határol (Göndöcs utca – 

Ferencesek tere – Névtelen utca, melynek északi 

oldala a Törökzugi lakótelep) – Köröspart utca – 

Gyep utca – a Csabai út 44-től 36-ig tartó szakaszán 

1 telekmélység északi határa, a 34-től 18/b-ig tartó 

szakaszán 2 telekmélység északi határa és a Csabai 

út 16-2. közötti ingatlanok északi határa – Dobay 

utca. 
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Térkép/fotó 

         Helyi 

védelem 

alatt álló 

terület határa 

     Műemlék 

         MJT 

      lelőhely 

  

Jelleg 

MJT-hez csatlakozó, az MJT területének a Németvárosba benyúló szakaszát nyugatról és dél felől 

övező városrész. Tervezett, derékszögű utcaszerkezetű terület, melyben a történeti előzmények 

térbeli lenyomatát őrzi az egykori Körös-ág, a Göndöcs-kert déli íve, ami északról szegélyezi az 

egykori, Körös-ágaktól körbevett szigetet. A helyi védelem alatt álló terület kiterjed az Élővíz-

csatorna déli oldalára is, mely területrész (már Krisztina-város) telekszerkezete, jellegzetes épületei 

ma egységet mutatnak a németvárosi karakterrel. A terület a déli oldalon magába foglalja a 

Krisztinavárosi Szent Paraszkeva görögkeleti templomot és a körülötte kialakult teresedést. 

1720-30-tól követhető a mai utcahálózat és telekszerkezet; a területen a 18. század első felében két 

nagyobb hullámban betelepített német családok építették be. A térképek tanúsága szerint a 

szabályos, máig fennmaradt utcahálózaton belül nagyrészt szabályos telekosztás figyelhető meg, a 

legelső épületek fésűs beépítésben, a kertekbe benyúló, oldalhatáron, illetve utcavonalon álló, arra 

merőleges hossztengelyű, oromzatos, a kert felől tornácos, többnyire vályogházak voltak, melyek 

közül több máig fennmaradt (lásd egyedi védelem). A polgárosuló családok az épületeket az 

utcafronton bővítették, így jött létre a ma is jellegzetes, a központ felé inkább zártsorú, majd a 

falazott kerítéssel és kapuval ritmikusan változó, hézagosan zártsorú beépítés és jellegzetes utcakép. 

Megjegyzés 

Mára részben zártsorú, részben hézagosan zártsorú beépítésű lakóépületekből álló, vegyes 

épületállományú, de egységes településképet mutató terület. 

Egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 

Az MJT-t övező puffer-zóna, mely kiterjed a Németváros egészére, amely máig egységes 

telekszerkezettel, beépítési móddal és építménymagassággal őrzi történeti előzményeit. 

Megtartandó a település- és telekszerkezet (telekösszevonás vagy aprózódás nem javasolt!), a 

jellgzetes beépítési mód, az utcaképek épület-kapu-kerítés ritmusa; az utcák térarányai, a kétoldali 

fasorok, járdák. Épületei között sok egyedileg védett; új építés esetén javasolt a kialakult karaktert 

megőrző, a védett, karakterhordozó épületekhez illeszkedő építés. 

Helyi területi védelmének fenntartása feltétlenül indokolt. 

A József temető bevonása a helyi védettségű területbe javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVT-004 
Magyarváros és Krinolinkert 

közötti terület 
 

MJT határa – Dobay utca – Vértanúk útja – 

Honvéd utca – Rákóczi utca – Kulcs utca – Szt. 

István utca – Laktanya utca – Báthori István 

utca – Klapka György utca – a 3150/1, 3150/2, 

3168/1, 3168/2, 3247, 3245/2, 3245/1, 3244, 

3243/2, 3243/1, 3242, 3241 helyrajzi számú 

telkek északi határa – a 3252/2, 3264/1, 3277 

helyrajzi számú telkek keleti határa – Hársfa 
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utca – Kiss János altábornagy utca 

Térkép/fotó 

         Helyi 

védelem 

alatt álló 

terület határa 

     Műemlék 

         MJT 

      lelőhely 

 

     MJT, MK 

            

Jelleg 

MJT-hez csatlakozó, az MJT területét dél felől övező városrész az Élővíz-csatorna déli oldalán. Több 

morfológiai egységből áll, bár beépítésére nagyrészt a tervezett, derékszögű utcaszerkezet a jellemző.  

A történeti előzmények térbeli lenyomatát őrzi az egykori belső piactér, a mai Kossuth tér; a tértől 

keletre húzódó Dobay utca – Vértanúk útja – Bartók Béla út övezte tömb jellegében inkább a 

Németvárost délről övező, egykori Krisztina-város része. Különösen értékes mind településkép, mind 

az egyes épületek okán a Dobay utca Gyóni Géza utca és Bartók Béla út közötti szakasza, mely 

teresedés és térfalai, beépítési jellemzői fokozottan védendőek. 

A mai Kossuth tér ma is a város egyik központi tere; épületállományában részben átépült, de őrzi a 

piactér tölcséres, jellegzetes térformáját, ami feltétlenül megőrzendő. 

Az egykori Honvéd laktanya és a körülötte sorakozó tömbök egyrészt a volt Búza tér (a piactér 

kisebb teresedése) és a Szentháromság kápolna körüli teresedés térláncából áll, másrészt beépítését a 

laktanyától délre fekvő kórház és a Szent István út – Laktanya utcai laktanya épületegyüttese 

határozza meg. Ezek a nagyobb középületek nagyobb telkeikkel, nagyobb épülettömegükkel ismét 

másféle karaktert kölcsönöznek a területnek. Az épületegyüttesek a 19. század végi városfejlődést 

tükrözik, telepítésük, épületeik feltétlenül megőrzendő. 

A Laktanya utcától a Csigakert felé elterülő újabb, az 1920-as években tervezett és megvalósított 

városrész ismét külön egységet alkot. A központi köralakú térre szervezett lakóterület mérnöki, 

derékszögű koordinátákhoz igazodó utcavonalakkal, az egységes telekosztással különleges 

térszerkezetű, egységes területet alkot. Sajnos eredeti épületállománya nagymérvű átalakításon 

esett/esik át. A terület egyedisége mindenképpen megőrzendő, a beépítési paramétereknek az 

eredetileg tervezett beépítési jelleget javasolt figyelembe venniük. Javasolt továbbá a terület 

különleges utcahálózatának, egységes telekszerkezetének megőrzése érdekében az utcahálózatot 

egységesebben lefedő terület kijelölése (a tömbbelsők helyett legalább a határoló utcákig való 

kiterjesztése). 

Megjegyzés 

Különböző korú, funkciójú és beépítési karakterrel rendelkező, vegyes épületállományú, de 

egységenként megőrzendő településképet mutató terület. 

Egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Javaslat: 

Az MJT-t övező puffer-zóna, mely területegységenként máig egységes utca-, telek- és térszerkezettel, 

beépítési móddal és építménymagassággal őrzi történeti előzményeit. 

Egységenként megtartandó a karakteres település-, telek- és térszerkezet (telekösszevonás vagy 

aprózódás nem javasolt!), a jellgzetes terek, beépítési módok, az utcaképek (pl. épület-kapu-kerítés 

ritmusa); az utcák térarányai, a kétoldali fasorok, járdák. Épületei között sok egyedileg védett; új 

építés esetén javasolt a kialakult karaktert megőrző, a védett, karakterhordozó épületekhez illeszkedő 

építés. 

Helyi területi védelmének fenntartása feltétlenül indokolt.  

A Krinolinkert nagyobb teret lefedő, legalább a Tkököly utca – Wesselényi utca – Mátyás király utca 

vonaláig való bevonása a helyi védettségű területbe javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVT-005 Kálvária-domb  

a Kálvária dombját magába foglaló tömböt határoló 

névtelen utcák, amelyek 8281-8298 hrsz. 

ingatlanokat foglalják magukba, valamint az északi 

határoló utca túloldalán lévő 8268-8280 hrsz. 

ingatlanok 

Térkép/fotó 

         Helyi 

védelem 

alatt álló 

terület határa 

     Műemlék 

kálvária 

lelőhely 

 

 

Jelleg 

A várostól délnyugati irányban fekvő, nagyrészt régészeti lelőhelyen fekvő terület, kunhalom. 

A Kálváriát a várostól DNy-ra, a 44 számú főút – Kétegyházi út körforgalmi csomópontja után 

jobbra, mesterséges dombon, szabadon álló műemlék Kálvária kápolna (731 [18053]) és a hozzá 

felvezető úton két sorba rendezett stációk alkotják. A barokk stáció-sor feltehetően a Bárdos-hídtól 

indult. 1931-ben a Kálváriát megújították; az eredeti, barokk stációk az 1960-as években 

elpusztultak; a téglából épített, nyeregtetős stációk újak, 

A mesterséges domb - földpiramis, „kunhalom”, melyen a kápolna áll, i.e. 2000 körüli, más adat 

szerint honfoglalás kori. Veszélyeztetett régészeti terület. 

Megjegyzés 

Egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt! 

Kálvária-apsziskápolna és a hozzá tartozó új stációk együttese, barokk, épült 1760-ban, építtette báró 

Harruckern György.  

Javaslat: 
A veszélyeztetett lelőhely bolygatatlansága érdekében a helyi területi védelem fenntartása javasolt. 

A barokk kápolna és a stációk folyamatos jókarbantartása, környezetének gondozása biztosítandó. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVT-006 Ajtósfalva történeti központja  

Hódi utca nyomvonala a vasúttól, majd a keleti 

oldala a 5135/2 hrsz. telektől egy telek mélységben, 

a 7514, 7516 és 7513 hrsz. nyugati határvonalai, 

Fürj utca és Fecske utca déli oldala egy telek 

mélységben a vasútig 
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Térkép/fotó 

         Helyi 

védelem 

alatt álló 

terület határa 

     Műemlék 

kálvária 

lelőhely 

 

 

Jelleg 

Az egykori Kolbászfalu, mely 1801-ben kapta az Ajtósfalva elnevezést, telekszerkezete, fésűs, 

oldalhatáron álló beépítése – részben utcavonalon, részben előkerttel – a 19. század közepe óta nem 

változott, bár az egyes épületek jórészt átépültek. A sajátos utcavonalak őrzik az egykori Törökzugi 

Szőlők 19. században kialakult dűlőútjainak vonalát. 

Az épületek közül jellegzetesek a fésűs beépítésben, oldalhatáron álló, az utca felé oromzatos vagy 

csonka kontyos, nyeregtetős, belső hosszoldalukon tornácos lakóházak, melyek őrzik a településrész 

egykor jellegzetes karakterét. 

Megjegyzés Egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt 

Javaslat: 
A telekszerkezet és az utcahálózat, valamint a karakterhordozó épületek megőrzése érdekében a 

helyi területi védelem fenntartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVT-007 Gyulavári történeti központja  

Széchenyi utca – Széchenyi tér – Sirály utca – Illyés 

Gyula utca – a lakóterület határa (9440 és 01437/2 

hrsz. ingatlanok déli telekhatára) – Zrínyi Miklós 

utca – az Almássy kúria gazdasági épületei 

ingatlanának (9730 hrsz.) keleti és déli határa – 

Sport pályák ingatlanának (9773 hrsz.) keleti, déli és 

nyugati határa – Széchenyi István utca – Malomsor 

utca – Névtelen utca (10028 hrsz.) – Kisbök utca – 

József Attila utca 

Térkép/fotó 

         Helyi 

védelem 

alatt álló 

terület határa 

     Műemlék 

lelőhely 

 

II. katonai 

felmérés 
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Jelleg 

Gyulavári történeti központját lefedő helyi védelem alá vont terület őrzi a 19. század elejére 

kialakult utca és telekszerkezetet, az azóta sem változó fésűs beépítési módot. Az épületállomány 

vegyes, nagyrészt átépült. 

Megjegyzés Egyes épületeinek egyedi védelme javasolt, lásd a vonatkozó munkarészt 

Javaslat: 
A telekszerkezet és az utcahálózat megőrzése érdekében a helyi területi védelem fenntartása 

javasolható. 
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT 

ÉPÜLETEK 

 

 

 
 

 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 142 2018. november 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-001 Lakóépület  4849 Ajtósi utca 19. 

Térkép/fotó 

     HVJ-001 

 
 

Jelleg 

A közel észak-déli tájolású utca nyugati oldalán, az utcavonalon, szabadon álló, L alakú alaprajzú, 

földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén – 20. század elején létrejött, historizáló 

– szecessziós díszítőelemekkel megépült lakóház, a hozzá kapcsolódó falazott kerítéssel és 

pillérekkel szegélyezett vasrácsos kapuzattal. A gyalogos kapu építéskori, az autós kapuszárnyak 

cseréltek. Az épület ciklopkő lábazata fölött a vakolt, öttengelyes utcai homlokzatát tükrös falsávok 

osztják, a falmezőkben szecessziós ízű, ívelt keretezésű, egyenes záródású ablakok faredőnnyel.A 

homlokzatot a falsávokhoz hasonló, tükrös főpárkány zárja. Az utcai nyílászárók építéskoriak. 

Ucaképben meghatározó látványelem a déli, rövid homlokzat téglaburkolatos oromzata. 

Megjegyzés 
Építéskori kialakítását őrző, karban tartott, kora építési jellegzetességeit magán viselő, 

karakterhordozó, utcaképet meghatározó épület. 

Javaslat: 

Megtartandó az épület beépítési módja, tömege, fedése, homlokzati kialakítása, nyílászárói, kerítése, 

gyalogos kapuja. A lábazat átgondolandó, az építéskori kialakítás lehetőség szerint helyreállítandó. 

Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-002 Lakóépület 4847 Ajtósi utca 23. 

Térkép/fotó 

     HVJ-002 

  

Jelleg 

A közel észak-déli tájolású utca nyugati oldalán, az utcavonalon, szabadon álló, téglalap alakú 

alaprajzú, földszintes, cseréppel, illetve fémlemezzel fedett, manzárdtetős, a 19. század végén – 20. 

század elején létrejött, historizáló lakóház, a hozzá kapcsolódó falazott kerítéssel és tégla pillérekkel 

szegélyezett vasrácsos kapuzattal. Az épület tégla lábazata fölött a vakolt, héttengelyes utcai 
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homlokzatát széles, háromtengelyes, félköríves oromzatos középrizalit osztja, az oromzat 

középtengelyében félköríves záradékú padlástérbe nyíló ablakkal. A szélső falmezőkben profilozott 

szalagkeretezésű, egyenes záródású ablakok faredőnnyel, a rizalit kvádermintás síkjában három 

keretezetlen, zárókő motívumos félköríves, záródású ablak. A homlokzat sarokarmírozással díszített; 

a falmezőket egyszerű profilozású, háromrészes főpárkány zárja, mely a rizaliton osztópárkányként 

fut végig. Az utcai nyílászárók építéskoriak. Ucaképben meghatározó látványelem a déli, rövid 

homlokzat téglaburkolatos oromzata. 

Megjegyzés 
Építéskori kialakítását őrző, karban tartott, kora építési jellegzetességeit magán viselő, 

karakterhordozó, utcaképet meghatározó épület. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület beépítési módja, tömege, fedése, homlokzati kialakítása, nyílászárói, kerítése, 

kapuja. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-003 Lakóépület  9396 Alsósor utca 11., Gyulavári 

Térkép/fotó 

     HVJ-003 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

Településrész belsejében, a kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, fésűs beépítésben szabadon 

álló, az utca vonalához igazodó, észak-déli tengelyű, téglalap alakú, földszintes, kontyolt 

nyeregtetős, a 19. század második felében épült lakóház. Utcai homlokzata háromtengelyes, a két 

nyugati tengelyben egyenes záródású, kétszárnyú, a keleti, tornácra nyíló tengelyben egyenes 

záródású, egyszárnyú, a 19. század végére jellemző ablakszerkezet. Alacsony tégla lábazat, 

oromfalában két, kisméretű, téglalap alakú ablak. Keleti, hosszú homlokzata előtt téglapillérekre 

támaszkodó tornác fut végig. 

Megjegyzés Az épület lakatlan, állapota pusztuló, felújítása sürgető. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, mértéke, az épület tömege, fedése, homlokzatai, tornáca, nyílászárói. 

Az épület történeti és építészeti értéket képvisel, az egykori településre jellemző, 19. századi 

lakóház, így helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-004 Lakóépület  29 Árpád utca 10. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-004 

     Műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca északi oldalán, délen csatlakozó beépítés, északon szabadon 

álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század közepén már álló 

lakóház. Héttengelyes utcai homlokzata dísztelen, délről az első tengelyben egyenes záródású, 

nagyméretű kapu, a többi tengelyben egyenes záródású ablakok. A nyílászárók körül vakolt, festett, 

zárókő-imitációval díszített szalagkeret. Az ablakokat a könyöklőpárkány hangsúlyozza. A 

homlokzaton alacsony, festett lábazat és egyszerű főpárkány fut végig. A nyílászárók részben 

cseréltek. 

Megjegyzés A városra jellemző lakóháztípus, nemcsak homlokzatai, de belső elrendezése is megőrzésre érdemes. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, mértéke, az épület tömege, tető hajlásszöge, fedése, a történeti 

nyílászárók. A homlokzat színezése, a nyíláskeretek átgondolandók. Az épület történeti és építészeti 

értéket képvisel, helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-005 Lakóépület  
4525 

4526 
Árpád utca 11/a-11/b 

Térkép/fotó 

     HVJ-005 

        MJT 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti tengelyű utca déli oldalán, osztott telken, zártsorú beépítésben álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén épült, a 20. század 

elején átalakított, szecessziós lakóház. Nyolctengelyes utcai homlokzata megosztott. A déli részen 

háromtengelyes, századfordulós ablakai részben megmaradtak, de az épület homlokzati díszeit 

eltávolították. Öttengelyes északi részén északról az első tengelyben egyenes záródású, nagyméretű, 

felülvilágítós kapuzat szecessziós szárnyakkal. A fennmaradó négy tengelyben egyenes záródású, 

cserélt ablakok. A homlokzatnak ezt a részét alacsony, vakolt lábazat, végigfutó könyöklőpárkány, 

vállpárkány és háromrészes főpárkány tagolja. A vállpárkányban téglalap alakú, sugaras vakolatdísz. 

Az ablakok körül a vállpárkány alá futó keretezés rombusz alakú zárókődísszel. 

Megjegyzés Két telek és a két házszám egy egységet alkot, egyben kezelendő. 
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Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, mértéke, az épület tömege, fedése, a tető dőlésszöge, a homlokzati 

elrendezés. A szecessziós vakolatdísz a homlokzat déli oldalán helyreállítandó. A homlokzati 

színezés egységben kezelendő visszafogott színválasztással. Az épület történeti és esztétikai értéket 

képvisel, helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-006 Lakóépület  34 
Árpád utca 14. 

kataszteri térképen: Árpád utca 12. 

Térkép/fotó 

     HVJ-006 

        MJT 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

Az Árpád utca északi oldalán, nagyobb telekből utólagos leválasztással létrejött, kisebb közből 

megközelíthető telken, a közterület vonalához igazodó, szabadon álló, négyzetes alaprajzú, emeletes, 

cseréppel fedett sátortetős, a századfordulón épült lakóház. Délnyugati homlokzata mindkét szinten 

kéttengelyes, az emeleten egyenes záródású ablakok, építéskori ablakszerkezettel. A homlokzat 

középtengelyében a tető síkjából kiemelkedő, háromszög alakú tetőablak. Az épület homlokzati 

díszei a ránőtt növényzet miatt nem láthatók. 

Megjegyzés Felújításra szoruló, a felfutó növényzet a homlokzatról eltávolítandó. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület tömege, nyílászárói. A homlokzat növényzettől 

való óvatos megtisztítása javasolt. A homlokzat esetleges díszei és történeti színe megtartandó, 

helyreállítandó. A századfordulón épült karakteres épület, történeti és esztétikai értéket képvisel, 

helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-007 Lakóépület  36 Árpád utca 18. 

Térkép/fotó 

     HVJ-007 

        MJT 

        lelőhely 
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Jelleg 

Az utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, L alakú alaprajzú, 

földszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős a 19. század második felében épült, historizáló 

lakóépület. Utcai homlokzata öttengelyes, délről az első tengelyben egyenes záródású, keskeny 

kapuzat, a többi tengelyben egyenes záródású ablakok. A homlokzaton újabb betonlábazat fut végig, 

fent háromrészes főpárkány zárja. A kaput, illetve a szélső nyílástengelyeket kis kiülésű pilaszter 

választja el, mely a főpárkányban medaillonos díszítéssel záródik. Az ablakok felett konzol tartotta 

erőteljes, egyenes szemöldök, alatta medaillonos díszítés. erőteljes könyöklőpárkány, a két középső 

ablak alatt összefüggő, egységet alkot. 

Megjegyzés Az épület a városrészre jellemző beépítés. jól karban tartott épület. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület tömege, fedése, a homlokzat tagolása, díszei, 

nyílászárói. Szinezése újragondolandó. Az épület az utca egyik karakterisztikus eleme, történeti és 

esztétikai értéket képvisel, helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-008 Lakóépület  49 Árpád utca 26. – Huszka utca 

Térkép/fotó 

     HVJ-008 

        MJT 

 

 

Jelleg 

Két utca találkozásában, utca vonalához igazodó, szabadon álló, szabálytalan alaprajzú, földszintes, 

részben alápincézett, cseréppel fedett nyeregtetős. a 19. század második felében épült, historizáló 

lakóház. A két utca találkozásában a ház sarka 45o-ban levágott, a homlokzati részt nagyméretű, 

egyenes záródású, új üzletportál foglalja el, melyhez három lépcsőfokon lehet feljutni. A portál 

keretezett, egyenes záródású szemöldökét konzolok tartják. A sarkokat armírozás hangsúlyozza. Az 

épület Árpád utcai homlokzata hattengelyes, az egyenes záródású ablaknyílások párosával 

összehúzottak. A két középső tengely enyhe kiülésű rizalitban foglal helyet. A sarkokat és a rizalit 

széleit armírozás szegélyezi. Az épületen alacsony téglalábazat fut végig, a homlokzatokat 

háromrészes, tükrös, medaillondíszes főpárkány zárja. Az ablakok alatt kiugró könyöklőpárkány fut, 

a nyílászárók körül vájatolt, fejezetes, vakolatdísz, felettük konzolok tartotta egyenes 

szemöldökpárkány, alatta medaillon díszítés. Az Árpád utcai homlokzat megosztott, az északi utolsó 

két tengely eltérő szinezésű, vakolatdíszei pusztulnak. 

Megjegyzés Az épület utcaképet meghatározó, a két utca találkozását hangsúlyozó elem. Nyílászárói cseréltek. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, fedése, vakolatdíszei. A visszafogott homlokzati 

színezés elfogadható, a nem helyreállított részen is ugyanez alkalmazandó. Mindegyik homlokzat 

egységben kezelendő, helyreállításuk is egységes kell legyen. Az épület két utca találkozásában 

térfalat alkot, hangsúlyos elem, homlokzatai igényesek, történeti és esztétikai értéket képvisel, helyi 

védelme javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-009 Lakóépület  4830 Béke sugárút 69. 

Térkép/fotó 

     HVJ-009 

        MJT 

  

Jelleg 

Az MJT szélén, azon kívül, a közel észak-déli tájolású Béke sugárút nyugati oldalán, az 

utcavonalon, szabadon álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század 

végén – 20. század elején létrejött, historizáló lakóház, a hozzá kapcsolódó pillérekkel szegélyezett 

újabb vasrácsos kapuzattal. A sugárúti villasort lezáró, észak felől utolsó történeti épület. 

Az épület újabb kőburkolatos lábazata fölött a vakolt, öttengelyes utcai homlokzatát a középső 

tengelyt kiemelő, sávozott falsávok osztják; a falmezőkben egyenes záródású, vakolt keretezésű, 

erőteljes szemöldökpárkánnyal koronázott ablakok faredőnnyel. A homlokzatot háromrészes, tükrös 

főpárkány zárja. Az utcai nyílászárók építéskoriak. Ucaképben meghatározó látványelem a két rövid 

homlokzat téglaburkolatos oromzata. Lábazata, könyöklői újabbak, nem illeszkednek a historizáló 

homlokzathoz. Az ablakok alatt a parapetkonvektorok szellőzőinek sora megtöri a történeti 

homlokzatalakítást. Északi homlokzatán újabb ablakok nyílnak. Belső terei átalakítottak. 

Megjegyzés 
Építéskori kialakítását zömmel őrző, felújítás alatti épület; kora építési jellegzetességeit magán 

viselő, karakterhordozó, utcaképet meghatározó/lezáró elem. 

Javaslat: 

Megtartandó az épület beépítési módja, tömege, fedése, homlokzati kialakítása történeti elemei, 

nyílászárói. A lábazat átgondolandó, az építéskori kialakítás lehetőség szerint helyreállítandó. 

Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-010 Lakóépület 6213 Bartók Béla utca 6. 

Térkép/fotó 

     HVJ-010 

        MJ MK 

 

 

Jelleg 

A közel észak-déli tájolású utca nyugati oldalán, az utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, L alakú 

alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén – 20. század elején létrejött, 

historizáló lakóház. Az épület tégla lábazata fölött a vakolt, kilnectengelyes vakolt utcai homlokzatát 
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nyolv egyenes záradékú építéskori, tégla keretezésű, kapcsolt gerébtokos ablak és a hetedik 

tengelyben álló szegmensíves záradékú, tégla keretezésű felülvilágítós, háromrészes fa kapu osztják. 

A homlokzat síkja sarokrizalit-szerűen vált a déli két és az északi első nyílástengelyben. A 

homlokzatot háromrészes, tükrös, padlásszellőző rácsokkal áttört főpárkány zárja. Az utcai 

nyílászárók építéskoriak. Ucaképben meghatározó látványelem. 

Megjegyzés 

Építéskori kialakítását őrző, karban tartott épület, kora építési jellegzetességeit őrző, 

karakterhordozó, utcaképet meghatározó épület. Az ablakok alatt a parapetkonvektorok szellőzőinek 

sora megtöri a történeti homlokzatalakítást. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület beépítési módja, tömege, fedése, homlokzati kialakítása, nyílászárói, egyéb 

építéskori elemei. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-011 Lakóépület, Tarnai Andor szülőháza 4586 
Blanár László utca 11. és 11/2 – Bodoky utca 17. 

kataszteri térképen: Blanár László utca 9. 

Térkép/fotó 

     HVJ-011 

        MJ MK 

  

Jelleg 

Az Élővíz-csatorna partján, utca vonalához igazodó, szabadon álló, L alakú alaprajzú, földszintes, 

cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század közepén épült lakóház. Az épület sarka 45o-os szögben 

levágott, melyet a homlokzatszakasz lezáró attikafal kihangsúlyoz. A homlokzatrész szélein, illetve 

az attikafal szélén enyhe kiülésű, tükrös pilaszter. Egykor vélhetőleg üzletportál lehetett ezen a 

falon. Az épület mindkét utcára néző homlokzata egyszerű kialakítású, a Bodoky utcai hattengelyes, 

a Blanár László utcai homlokzat kilenctengelyes. Ez utóbbi homlokzaton a nyílástengelyekben 

egyenes záródású, zárókővel hangsúlyozott, füles szalagkeretelésű ablakok. A Bodoky utcai 

homlokzat keletről a negyedik tengelyben egyenes záródású bejárat. Az épületen változó magasságú 

és anyagú lábazat fut végig, párkánya egyrészes, tagolt főpárkány. 

Megjegyzés Az épület egyes homlokzati szakaszai különböző módon, minőségben és színezéssel felújítottak. 

Javaslat: 

Két utca találkozásában álló, nagyméretű, karakteres lakóház, mely őrzi történeti homlokzatait. 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület tömege, fedése, homlokzati kialakítása. 

Nyílásszerkezetei jelentős mértékben és nem egységesen cseréltek. A több tulajdonos ellenére a 

homlokzatok egységesen kezelendők. Az épület történeti és esztétikai értéket hordoz, így helyi 

védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-012 Lakóépület 4573 Bodoky utca 15. – Blanár László utca 14. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-012 

        MJ MK 

  

Jelleg 

Két utca találkozásában, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, L alakú alaprajzú, 

földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század második felében, nagyobb épület 

átalakításával és telekmódosítással létrejött lakóház. Az egykor egységes Bodoky utcai homlokzata 

kilenctengelyes, nyugatról az ötödik tengelyben egyenes záródású, nagyméretű, kiemelkedő 

kvalitású, szecessziós kapuzat. A fennmaradó tengelyekben egyenes záródású ablakok, különböző 

módon felújított és cserélt ablakszerkezetekkel. Blanár László utcai homlokzatán két egyenes 

záródású bejárat között egyenes záródású, vakolt keretezésű ablakok. A homlokzatokon végigfutó 

lábazat különböző magasságú és anyagú, a párkányzat egyrészes, tagolt. A homlokzatokat egykor 

faltükrök tagolták, mely még egyes szakaszokon megfigyelhető. A Bodoky utcai épületszárny keleti 

végén tetőtérbeépítés, tetősíkban tartott ablakokkal. 

Megjegyzés 
Jó kvalitású, meghatározó épület, melynek homlokzatát a különböző tulajdonosok szétszinezték és 

átalakították, megszüntetve az épület egységét. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat kiosztása, 

nyílásszerkezetei. Népies szecessziós kapuzata feltétlenül megőrzendő és restaurálandó. Az épület 

mindkét utca karakterisztikus eleme, az egykor egységes homlokzat továbbra is egységben tartandó, 

egykori vakolatdíszei, lábazata helyreállítandó. Építészeti és történeti értékei alapján helyi védelme 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-013 Lakóépület 6021 Budai Nagy Antal utca 17. 

Térkép/fotó 

     HVJ-013 

  

Jelleg 

Az észak-déli tengelyű utca nyugati oldalán, fésűs beépítésben álló, utca vonalához igazodó, kelet-

nyugati tengelyű, téglalap alakú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, a 19. század végén épült 

lakóépület, déli homlokzata előtt téglapillérekre támaszkodó, kódisállással bővített tornáccal. Utcai 

homlokzata háromtengelyes. Délről az első tengelyben a tornácra vezető, egyenes záródású, 

egyszárnyú, felülvilágítós bejárat, a további tengelyekben egyenes záródású ablakok 19. század 

végére jellemző szerkezetekkel. A homlokzat egyszerű, a könyöklőpárkányig felnyúló 
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téglalábazaton kívül az utcai homlokzatot más építészeti tagozat nem jellemzi. 

Megjegyzés Lakatlan, elhanyagolt épület, mielőbbi felújítása szükséges. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület elhelyezkedése, tömege, tetősíkja, fedése, a 

homlokzatok kialakítása. A település 19. századi építésmódjára jellemző, néhány hasonló korai 

épület megőrzése a történeti város karakterének fontos része. Az épület történeti és építészeti, 

esztétikai értéke miatt helyi védelme indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-014 Lakóépület  
4383, 

4382 
Damjanich utca 4. 

Térkép/fotó 

     HVJ-014 

        MJT 

  

Jelleg 

A közel kelet-nyugati irányú Damjanich utca északi oldalán, utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, 

L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, kilenctengelyes lakóház, melynek a 

keleti része korábbi, a 19. század második felében jött létre. Nyugatról az első tengelyben egyenes 

záródású, nagyméretű, váztáblás, kétszárnyú fa kapuzat. A fennmaradó tengelyekben egyenes 

záródású ablakok, különböző módon felújított és cserélt ablakszerkezetekkel, melyek között 

fennmaradt pallótokos, kifelé-befelé nyíló is. A homlokzaton végigfutó cementes lábazat fölött a 

falsík vakolt, festett; háromrészes, tükrös-rozettás, fogrovatos párkány zárja. 

Megjegyzés Egykor módos gazdaház, meghatározó épület, melynek homlokzata a karbantartás hiányában romló. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat kiosztása, eredeti 

szerkezetei. Kapuzata feltétlenül megőrzendő és restaurálandó. Az épület az utca karakterisztikus 

eleme. Építészeti és történeti értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-015 

Lakóépület, egykor a Gyula és 

Környéke Általános Ipartestület 

székháza 

6226, 

6227 
Dobay utca 4. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-015 

        MJT 

  

Jelleg 

A Dobay utca közel kelet-nyugati irányú szakaszának északi oldalán, utcavonalon, szabadon álló 

beépítésben álló, T alakú alaprajzú, földszintes, palafedésű, kontyolt nyeregtetős, hattengelyes, két 

széles sarokrizalittal tagolt lakóház. A 19. század végén – 20. század elején épült historizáló-

szecessziós épület. A cementes lábazati sáv fölött a falsíkját egyenes záródású, szecessziós osztású 

ablakok törik át. A vakolt falsík újrafestett, műformái hiányoznak; egyszerű párkánnyal zárul. A 

kertbe vezető szegmensíves kétszárnyú fém kapuja két pillér között nyílik 

Megjegyzés Egykori polgárház, amely illeszkedik az utca térfalát alkotó-meghatározó épületsorba. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat osztása, eredeti 

szerkezetei. Kapuja feltétlenül megőrzendő. Az épület a történeti város karakterének fontos eleme. 

Amennyiben fellelhető, javasolt eredeti homlokzatformálásának visszaállítás. Az épület történeti, 

építészeti, esztétikai értéke miatt helyi védelme indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-016 Lakóépület 6228 Dobay utca 6. 

Térkép/fotó 

     HVJ-016 

        MJT 

  

Jelleg 

A Dobay utca közel kelet-nyugati irányú szakaszának északi oldalán, utcavonalon, szabadon álló 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős, hattengelyes 

lakóház. A 19. század végén – 20. század elején épült historizáló-szecessziós épület. A cementes 

lábazati sáv fölött a falsíkját egyenes záródású, szecessziós osztású, füles, zárókő-motívumos 

vakolatkeretezésű ablakok törik át. Az ötödik tengely rizalit-szerűen előreugrik, kétoldalt a 

lábazatról induló lizénák keretezik. A hatodik tengelyben nyílik az egyenes záradékú, felülvilágítós, 

szecessziós jellegű kétszárnyú fa kapu. A vakolt falsík egyszerű, fogrovatos párkánnyal zárul. 

Megjegyzés Egykori polgárház, amely illeszkedik az utca térfalát alkotó-meghatározó épületsorba. 
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Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat osztása, eredeti 

szerkezetei és díszítései. Kapuja feltétlenül megőrzendő. Az épület a történeti város karakterének 

fontos eleme. Az épület történeti, építészeti, esztétikai értéke miatt helyi védelme indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-017 Lakóépület 6229 Dobay utca 8. 

Térkép/fotó 

     HVJ-017 

        MJT 

  

Jelleg 

A Dobay utca közel kelet-nyugati irányú szakaszának északi oldalán, utcavonalon, hézagosan 

zártsorú beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cserépfedésű, nyeregtetős, hattengelyes, két 

díszített lizénákkal közrefogott sarokrizalittal tagolt lakóház. A 19. század végén – 20. század elején 

épült historizáló-szecessziós épület. A tégla lábazati sáv fölött a falsíkját egyenes záródású, 

vakolatkeretezésű ablakok törik át. A vakolt falsíkot az ablakosztók vonalában osztópárkány tagolja; 

egyszerűbb, profilozott párkány zárja. A kertbe vezető kétszárnyú fém kapuja két tégla pillér között 

nyílik 

Megjegyzés Egykori polgárház, amely illeszkedik az utca térfalát alkotó-meghatározó épületsorba. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat osztása, eredeti 

szerkezetei. Az épület a történeti város karakterének fontos eleme. Amennyiben fellelhető, javasolt 

eredeti homlokzatszínezésének visszaállítása. Az épület történeti, építészeti, esztétikai értéke miatt 

helyi védelme indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-018 Lakóépület 4417 Dózsa György utca 8. 

Térkép/fotó 

     HVJ-018 

        MJT 

        MK 
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Jelleg 

Az Élővíz-csatorna mentén álló, feltételezhetően a 20. század elején emelt épület. Szabadon álló, 

közel téglalap alprajzi formájú épület, cserépfedésű nyeregtetővel, rövid oldalain szintén 

oromzatokkal, hosszoldalain középrizalittal, három oromzattal, világos tégla homlokzat burkolattal 

és sötétebb vörös tagozatokkal, díszített fa szerkezetű verandával. Szegmensíves záródású nyílásai 

tégla keretezésűek. Kerítése tégla pillérek között kovácsoltvas rácsos kialakítású. A településen 

előforduló, teljes egészében tégla homlokzat alakítású épületek míves példája.  

Megjegyzés Jó állapotú, lakott. Kerítése felújított. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület elhelyezkedése, tömege, tetősíkja, fedése, a 

homlokzatok kialakítása, a település 20. század elejére jellemző építésmódja. Megőrzése a történeti 

város karakterének fontos része. Az épület történeti, építészeti, esztétikai értéke miatt helyi védelme 

indokolt. Folyamatos jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-019 Lakóépület 4412 Dózsa György utca 14. 

Térkép/fotó 

     HVJ-019 

        MJT 

        MK 

  

Jelleg 

Az Élővíz-csatorna déli partján futó, közel kelet-nyugati irányú Dózsa György utca déli oldalán, 

utcavonalon, zártsorú beépítésben, oldalhatáron álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett, 

nyeregtetős, négytengelyes lakóház, amely a 19. század végén – 20. század elején jött létre. Festett 

tégla lábazata fölött a vakolt falsíkot egyenes záródású, pallótokos, kifelé-befelé nyíló ablakok 

tagolják. A homlokzatot egyszerű, profilozott ereszpárkány zárja. Az épület nyugati oldalához 

csatlakozva utólagos fedett veranda csatlakozik az utcáról nyíló fa váztáblás egyszárnyú ajtóval. 

Megjegyzés 
Az Élővíz-csatornát kísérő térfal meghatározó épülete, melynek homlokzata a karbantartás 

hiányában romló. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat kiosztása, eredeti 

szerkezetei. Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és történeti értékei alapján helyi 

védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-020 Lakóépület 4400/2 Dózsa György utca 28. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-020 

        MJT 

 
 

Jelleg 

Az Élővíz-csatorna déli partján futó, közel kelet-nyugati irányú Dózsa György utca déli oldalán, 

utcavonalon, zártsorú beépítésben, oldalhatáron álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett, 

nyeregtetős, héttengelyes lakóház, amely a 19. század végén – 20. század elején jött létre. Festett 

lábazata fölött a vakolt, újrafestett, műformáitól megfosztott falsíkot egyenes záródású, 19. század 

végi, historizáló ablakok tagolják. A homlokzatot egyszerű ereszpárkány zárja. Az épület hetedik 

tengelyében beugróban nyílik az utcáról az újabb egyszárnyú ajtó. 

Megjegyzés 
Az Élővíz-csatornát kísérő térfal meghatározó tömegű épülete, melynek homlokzata felújított, 

lecsupaszított. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, eredeti nyílászáró szerkezetei. Az 

épület az utca karakterisztikus eleme; javasolt egykori műformáinak visszaállítása. Építészeti és 

történeti értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-021 
Lakóépület, egykori Gyulai 

Önkéntes Tűzoltóegylet székháza 
4397 Dózsa György utca 34. 

Térkép/fotó 

     HVJ-021 

        MJT 

  

Jelleg 

Az Élővíz-csatorna déli partján futó, közel kelet-nyugati irányú Dózsa György utca déli oldalán, 

utcavonalon, zártsorú beépítésben, oldalhatáron álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett, 

nyeregtetős, hattengelyes épület, amely a 19. század végén – 20. század elején jött létre. Festett 

lábazata fölött a vakolt, újrafestett, műformáitól megfosztott falsíkot egyenes záródású, 19. század 

végi, historizáló ablakok tagolják. A homlokzatot egyszerű ereszpárkány zárja. Falsíkja a két 

bérlemény szerint kétfélére festett. 

Megjegyzés 
Az Élővíz-csatornát kísérő térfal meghatározó tömegű épülete, melynek homlokzata felújított, 

lecsupaszított. Falán emléktábla az egykori Gyulai Önkéntes Tűzoltóegylet emlékére. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, eredeti nyílászáró szerkezetei. Az 

épület az utca karakterisztikus eleme; javasolt egykori műformáinak visszaállítása, festésének, 

színezésének az eredeti alapján való egységes helyreállítása. Építészeti és történeti értékei alapján 

helyi védelme javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-022 Lakóépület 4385 Eszperantó tér 3. 

Térkép/fotó 

     HVJ-022 

     Műemlék 

        MJT 

  

Jelleg 

A közel kelet-nyugati irányú Damjanich utca/Eszperantó tér északi oldalán, utcavonalon, zártsorú 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, négytengelyes épület, 

mely a 19. század második felében jött létre. Nyugatról a második tengelyben egyenes záródású, 

nagyméretű, váztáblás, kétszárnyú fa kapuzat. A fennmaradó tengelyekben egyenes záródású 

ablakok, ajtó, különböző módon felújított és cserélt szerkezetekkel. A homlokzaton végigfutó 

lábazat a kaputól nyugatra tégla, kelet felé kőlap burkolatos; fölötte a falsík vakolt, festett; 

műformáitól megfosztott; egyszerű ereszpárkány zárja. 

Megjegyzés 
A teret lezáró, meghatározó épület; falán emléktábla Lazar Markovics Zamenhof, az eszperantó 

nyelv kezdeményezője emlékére. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, eredeti szerkezetei. Az épület az 

utca karakterisztikus eleme. Építészeti és történeti értékei alapján helyi védelme javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-023 Lakóépület 2421 Gábor Áron utca 7. 

Térkép/fotó 

     HVJ-023 

         MJT 

         MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az északnyugat-délkeleti utca délnyugati oldalán, fésűs beépítésben álló, utca vonalához igazodó, 

északkelet-délnyugati tengelyű, téglalap alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, 

a 19. században létrejött lakóház, délkeleti oldala mentén pilléres tornáccal. Utcai homlokzata 

egyszerű, háromtengelyes. A déli tengelyben egyenes záródású, egyszárnyú bejárat. a másik két 

tengelyben téglalap alakú, pallótokos ablakok. Alacsony tégla lábazat, meszelt homlokzat. 

Megjegyzés Gyula korai 19. századi épületeinek egyik megmaradt példája. 
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Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület elhelyezkedése, tömege, tető dőlésszöge, fedése, 

a ház homlokzati elemei, nyílászárói. Az épület történeti és építészeti értéket képvisel, a korai 

építészet egyik példája, a város építéstörténete szempontjából helyi védelme indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-024 Népkert vendéglő 4686 Göndöcs utca 6. – Dürer utca 

Térkép/fotó 

     HVJ-024 

          MJT 

  

Jelleg 

A közel nyugat-keleti utca északi oldalán, saroktelken, utcavonalon, oldalhatáron, fésűs beépítésben 

álló, észak-déli tengelyű, téglalap alaprajzú, földszintes, palafedésű, kontyolt nyeregtetős, 

deszkaborítású oromzatos, 19. század végi – 20. század eleji épület, udvara felől, keleti oldala 

mentén pilléres tornáccal. Utcai homlokzata egyszerű, háromtengelyes, nyugati homlokzata 

négytengelyes, egyenes záródású, téglalap alakú, kapcsolt gerébtokos ablakok. Alacsony festett 

lábazat, meszelt homlokzat. 

Megjegyzés Gyula korai, 19. századi épülettípusának példája. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület elhelyezkedése, tömege, tető dőlésszöge, a ház 

homlokzati arányai, nyílászárói. Az épület történeti és építészeti értéket képvisel, a korai építészet 

egyik példája, a város építéstörténete szempontjából helyi védelme indokolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-025 Lakóépület  5827 Göndöcs utca 14. – Liszt Ferenc utca 

Térkép/fotó 

     HVJ-025 

          MJT 

  

Jelleg 

A közel nyugat-keleti Göndöcs utca északi oldalán, az észak-déli irányú Liszt Ferenc utca  keleti 

felén, saroktelken, utcavonalon, oldalhatáron álló beépítésben, észak-déli hossztengelyű, L alaprajzú, 

földszintes, cserépfedésű, nyeregtetős, tégla borítású oromzatos, 19. század közepi épület, udvara 

felől, keleti oldala mentén pilléres tornáccal. Az épület hosszabb szárnya korábbi, ez bővült L 

alakúvá. Utcai homlokzatai egyszerűek, a Göndöcs utca felől pilaszterekkel keretezett, 
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négytengelyes, a Liszt Ferenc utca felől kéttengelyes, egyenes záródású, téglalap alakú, újabb 

ablakokkal, az épülethez kelet felől csatlakozó új fa kertkapuval és falazott kapubálvánnyal. 

Cementes, festett lábazati sáv fölött a vakolt homlokzatokat körbefutó háromrászes párkány zárja. 

Megjegyzés Gyula korai, 19. századi épülettípusának példája. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület elhelyezkedése, tömege, tető dőlésszöge, a ház 

homlokzati arányai, homlokzatai, nyílászárói, tornácos kialakítása. Az épület történeti és építészeti 

értéket képvisel, a korai építészet egyik példája, a város építéstörténete szempontjából helyi védelme 

indokolt. További értékvizsgálata, folyamatos jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-026 Lakóépület 779, 780 Gyár utca 10/a, 10/b 

Térkép/fotó 

     HVJ-026 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, fésűs beépítésben álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 20. század elején kialakított, szecessziós 

épült, a tető közepén dőlésszögének váltásával. Az utcai homlokzat héttengelyes, nyugatról az ötödik 

tengelyben egyenes záródású, kétszárnyú, a 19. század végére jellemző kapuzat, felette vált a tetősík. 

A fennmaradó tengelyekben egyenes záródású ablakok. Az ablakszerkezetek jelentős részben 19. 

század végiek. A homlokzaton alacsony cementlábazat fut végig, fent háromrészes, tükrökkel tagolt 

párkány. Az ablaktengelyeket falpillérek választják el egymástól. Az ablakok körül ívelt, szecessziós 

vakolatdísz. 

Megjegyzés 

Az épület vizesedése miatt cserélték le a lábazatot. A cementes lábazat feljebb nyomja a nedvességet 

a falazatban. A lábazat felhelyezésével roncsolódott a homlokzati architektúra. Több pilaszter 

hiányzik a homlokzatról, melyet levertek.  

Egykor a szombatosok imaháza és lelkészlakás; épült 1903-ban. 

http://www.szecessziosmagazin.com/gyulaterkep.php 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, utcai homlokzati kialakítása különös tekintettel a 

vakolatból készült díszítőelemekre. Az épült homlokzata a város szecessziós építészetének egyik 

érzékeny példája, megőrzése kiemelten fontos. Az épület történeti és építészeti értékei miatt az 

épület helyi védelme erősen javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-027 Lakóépület 6371 Jász Lukács utca 15. 

http://www.szecessziosmagazin.com/gyulaterkep.php
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Térkép/fotó 

     HVJ-027 

     Műemlék 

  

Jelleg 

A kisrománvárosi templom nyugatra néző bejáratával szemben, az északkelet-délnyugati tengelyű 

utca nyugati oldalán, utca vonalához igazodó, fésűs beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, 

cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén, historizáló lakóépület. Öttengelyes homlokzata 

részben átalakított, de részleteiben őrzi 19. század végi kialakítását. Egyszerű, cserélt lábazat felett a 

nyílástengelyekben egyenes záródású ablakok sorakoznak. Az ablakszerkezetek részben cseréltek. A 

homlokzatot háromrészes díszes főpárkány zárja. A tetőn két darab, ívelt, a tetősíkból kiemelkedő 

tetőablak. 

Megjegyzés 
Az épület lakott, karbantartott, a városrészt meghatározó templom környezetének egyik karakteres 

épülete. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítési mód, az épület tömege, utcai homlokzatának részletei. Az egykor díszes 

homlokzat még mindig meghatározó, az épület történeti és esztétikai értékei alapján helyi védelemre 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-028 
Lakóépület, jelenleg Magvető 

református óvoda és általános iskola 
133 Kálvin utca 13. – Szegedi Kiss István utca 18. 

Térkép/fotó 

     HVJ-028 

        lelőhely 

 

 

Jelleg 

Az északkelet-délnyugati tájolású utca nyugati oldalán, nagyméretű saroktelken, csatlakozó 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, a 19. század 

végén épült, többszörösen bővített, historizáló lakóház, jelenleg óvoda és általános iskola. Mindkét 

utcai homlokzata egyszerű kialakítású. A tégla lábazat felett vakolt felületben szalagkeretes, egyenes 

záródású ablakok helyezkednek el, könyöklőjük hangsúlyos kialakítású. A homlokzatot háromrészes 

képszékében téglaburkolatos párkány zárja. A Kálvin utcai homlokzat héttengelyes, a Szegedi Kiss 

István utcai homlokzat kéttengelyes. 

Megjegyzés Az épület jól karbantartott, színezése megfelelő. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

 

Vizsgálat 159 2018. november 

Javaslat: 
Megőrzendő az épület tömege, fedése, utcai homlokzatai, a homlokzattagolás, nyílászárói. 

Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-029 Lakóépület  Kálvin utca 14. 

Térkép/fotó 

     HVJ-029 

        lelőhely 

 

 

Jelleg 

Az északkelet-délnyugati tájolású utca keleti oldalán, az utca vonalához igazodó, szabadon álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén, vélhetőleg korábbi 

épület bővítésével létrejött, historizáló lakóház, a hozzá kapcsolódó falazott kerítéssel és pillérekkel 

szegélyezett vasrácsos kapuzattal. A kapuszárnyak cseréltek. Az épület téglával burkolt utcai 

homlokzata öttengelyes, délről az első tengelyben egyszárnyú, felülvilágítós bejárat, a további 

tengelyekben szalagkeretes, egyenes záródású ablakok. Cserélt lábazat, a vakolatarchitektúra is 

cserélt, leegyszerűsített. A homlokzatot lezáró, háromrészes főpárkány felső eleme építéskori, 

szépen profilált. Az utcai nyílászárók 19. század végiek. 

Megjegyzés 
A 19. század végi kialakítást részben őrző, szépen karban tartott épület, az utcának ezen a szakaszán 

egységesen megmaradt homlokzatok közé illeszkedik. 

Javaslat: 

Megtartandó az épület tömege, fedése, homlokzati kialakítása, nyílászárói. A lábazat és a cserélt 

tagozatok átgondolandók, építéskori kialakítás lehetőség szerint helyreállítandó. Jókarbantartása 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-030 Lakóépület  201 Kálvin utca 19/a – Ecsedi utca 

Térkép/fotó 

     HVJ-030 
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Jelleg 

Az északkelet-délnyugati tengelyű utca nyugati oldalán, saroktelken, utca vonalához igazodó, 

szabadon álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén épült, 

historizáló lakóépület az északi sarkához csatlakozó kerítéssel.  

Kálvin utcai homlokzata hattengelyes. Az alacsony, vakolt lábazat felett faltükörben kettesével 

elhelyezett ablakok. A tükröket sávozás választja el egymástól. A homlokzatot konzolos főpárkány 

zárja. Az egyenes záródású ablakok erőteljesebb könyöklőpárkánya alatt lapos, konzolt imitáló 

parapetdísz. Az ablakok felett konzol tartotta, középen volutába csavarodó, egyenes 

szemöldökpárkány, alatta bojtos betétmező. 

Ecsedi utcai homlokzata háromtengelyes, a déli ablaktengelyt szintén sávozás választja el. A 

vakolatdíszek a leírtakkal azonosak. 

Megjegyzés Megvannak 19. század végi nyílászárói. Jól karbantartott épület.  

Javaslat: 

Megőrzendő a telek beépítése, az épület tömege, fedése, homlokzati kialakítása, vakolatdíszei, 

nyílászárói. Színezése visszafogott, de roncsolásos vizsgálattal esetleg módosítható. Vízelvezetés 

megoldandó, az utcai tetőfelületre helyezett napelem nem támogatható. Jókarbantartása javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-031 Lakóépület 181 Kálvin utca 25. 

Térkép/fotó 

     HVJ-031 

 

 

Jelleg 

Az északkelet-délnyugati tengelyű utca nyugati oldalán, nagy telken, szabadon álló, utca vonalához 

igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, vélhetőleg korábbi 

épület bővítésével a 19. század végén létrejött, egyszerű lakóépület. Utcai homlokzata hattengelyes, 

dísztelen. Festett lábazat felett egyenes záródású ablakok. A középső két ablak körül kétrészes 

szalagkeret maradványa. Háromrészes párkánya egyszerű, felső eleme befordul a rövid homlokzatra. 

Ablakszerkezetei 19. század végiek. 

Megjegyzés Kívülről még jó állapotban lévő, de már részben módosított utcai homlokzat. 

Javaslat: Megtartandó az épület tömege, fedése, homlokzati kialakítása, nyílászárói. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-032 Lakóépület  180 Kálvin utca 27. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-032 

 

 

Jelleg 

Az északkelet-délnyugati tengelyű utca nyugati oldalán, nagy telken, szabadon álló, utca vonalához 

igazodó, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, vélhetőleg korábbi 

épület bővítésével a 20. század elején létrejött, szecessziós részleteket is felmutató lakóépület. 

Nyolctengelyes utcai homlokzatát téglalábazat és háromrészes főpárkány fogja közre. A sarkokat 

szecessziós díszű falpillérek szegélyezik. A falpillér keretezte egyenes záródású ablakok felett 

erőteljesen kiugró, egyenes szemöldök fut végig, melynek zárókő motívuma a főpárkány alsó 

eleméhez csatlakozik. Az ablakok felső harmadában egyszerű osztópárkány fut végig. Ablakai a 

homlokzat kialakításához nem illő, gyenge minőségű, műanyag ablakok. 

Megjegyzés Karbantartott épület, melynek hosszú homlokzata az utcarész meghatározó eleme. 

Javaslat: 
Megtartandó az épület tömege, fedése, utcai homlokzatának részletei. Színezése átgondolandó, 

ablakai cserélendők. Jókarbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-033 Lakóépület  Kárpát utca 28. 

Térkép/fotó 

     HVJ-033 

  

Jelleg 

A közel kelet-nyugati irányú Kárpát utca északi oldalán, utcavonalon, oldalhatáron, hézagosan 

zártsorú beépítésben álló, közel négyzetes alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett sátortetős, 

négytengelyes lakóház, mely a 20. század első felében jött létre. A tégal lábazati sáv fölött utcai 

falsíkja vakolt, egyenes záródású, zárókő motívumos, téglával keretezett ablaknyílások törik át. Az 

ablakkönyöklők is téglából rakottak. A falsíkot egyszerű ereszpárkány zárja. Kelet felől a falsíkhoz 

két tégla pillér közötti fa gyalogos kapu, mellette egyszerű fém kétszárnyú kapu csatlakozik. 

Megjegyzés Karbantartott épület, a téglaarchitektúra alkalmazásának egyszerű, de szép példája. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat eredeti szerkezetei. 

Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és történeti értékei alapján helyi védelme 

javasolt. 
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Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-034 Kő feszület 4264 Kossuth tér 

Térkép/fotó 

     HVJ-034 

     Műemlék 

           MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A város három fő közlekedési útvonalának csomópontjában, az egykori belső vásártéren az 1738-es 

pestisjárvány emlékére emelt, a Szentháromság kápolna előtt álló kő feszület, talapzatán 

évszámokkal: 1741. 1815. 2006. A feszületet kovácsoltvas rács veszi körül. 

Megjegyzés Regisztrált örökségi érték, 734 [25565] 

Javaslat: Megőrzendő a városképileg hangsúlyos helyen álló kő feszület és és kovácsoltvas rács 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-035 Lakóépület és vendéglő 264 Kossuth Lajos utca 8. 

Térkép/fotó 

     HVJ-035 

     műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század második felében létrejött 

lakóépület. Utcai homlokzata kilenctengelyes, nyugatról az első tengelyben nagyméretű, egyenes 

záródású kapuzat. A4-5. tengely enyhe kiülésű rizalitban helyezkedik el, a két tengelyt a nyílások 

körül elhelyezett, enyhe kiülésű, széles falsávok is hangsólyozzák. A kapun kívül a 

nyílástengelyekben egyenes záródású ablakok sorakoznak. A nyílástengelyeket kis külésű, fejezetes 

lizénák választják el egymástól. A homlokzaton alacsony lábazat fut végig, fent kétrészes főpárkány 

a lezárás. A tető síkjából trapéz alakú tetőablakok emelkednek ki. 
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Megjegyzés Az épület jelentős mértékben átalakított, de még őrzi egykori elrendezését. 

Javaslat: 
Megtartandó a beépítés módja, az épület tömege, nyíláskiosztása, a vakolatarchitektúra. Az épület 

történeti értékei alapján az esetleges helyi védelem megfontolandó. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-036 Lakóépület 265 Kossuth Lajos utca 10. 

Térkép/fotó 

     HVJ-036 

     műemlék 

         MJT 

         MK  

         

        lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század második felében létrejött 

lakóépület. Utcai homlokzata nyugatról 2+3+2+1 tengelyes. Keletről az első tengelyben egyenes 

záródású, nagyméretű kapuzat, melynek szárnyai cseréltek. A fennmaradó tengelyekben egyenes 

záródású ablakok, melyek külső rétege cserélt szerkezet. Az ablakok keret nélküliek, 

könyöklőpárkányuk hangsúlyos. Az ablakok felett egyenes szemöldök, a kéttengelyes szakaszokban 

az ablakok feletti szemöldök folytonos, a középső három tengelyben nem alkot egységet. A 

szemöldök alatt téglalap alakú, tükrös kiképzésű díszítés. A homlokzaton alacsony téglalábazat fut 

végig, főpárkánya tagolt, egyszerű. 

Megjegyzés Szépen karbantartott, visszafogottan felújított épület. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület alaprajzi elrendezése, tömege, utcai homlokzati 

kialakítása, nyílásai. Az épület történeti és esztétikai értékei alapján helyi védelemre javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-037 Lakóépület  Kossuth Lajos utca 12. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-037 

     műemlék 

         MJT 

         MK  

         

        lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század második felében létrejött 

lakóépület. Utcai homlokzata nyugatról 1+1+3+1 tengelyes, a tengelyeket enyhe kiülésű, lapos 

fejezetű falpillérek választják el egymástól. A falpillérek fejezetében volutát imitáló motívum. 

Nyugatról az első tengelyben sarkain részűsen levágott, nagyméretű bejárat, felülvilágító részében 

kovácsoltvas díszítéssel. A fennmaradó nyílástengelyekben egyenes záródású, könyöklőpárkányos 

ablakok. A középrizalitban keskenyebbek, az oldalrészeken szélesebbek. A nyílásokat festett 

szalagkeret fogja körbe. A homlokzaton új, vakolt lábazat fut végig, fent háromrészes, hangsúlyos 

főpárkány. 

Megjegyzés Szépen karbantartott, felújított épület. Udvari szárnya emeletesre átépített, jellegtelen. 

Javaslat: 
Megőrzendő az utcai szárny kialakítása, homlokzati tagolása, díszei, nyílászárói, kapuzata. Az utcai 

szárny építészeti értékei alapján az épület esetleges helyi védelme átgondolandó. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-038 
Egykori lakóépült, jelenleg a Máltai 

Szeretetszolgálat épülete  
268/1 Kossuth Lajos utca 16. 

Térkép/fotó 

     HVJ-038 

     műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, L 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század második felében létrejött 

lakóépület. Utcai homlokzata nyugatról 132+2+2 tengelyes. Nyugatról az első tengelyben félköríves 

záródású, kétszárnyú kapuzat. Félköríves kialakítása szokatlan. Kapuszárnyai, kovácsoltvas 

félköríves felső része 19. század végi szerkezet. A fennmaradó tengelyekben egyenes záródású, 

könyöklőpárkányos ablakok, felettük a rizalitban háromszög alakú, a további tengelyekben egyenes 

szemöldökkel. A homlokzatot tükrös kialakítású vakolatarchitektúra díszíti. A homlokzaton alacsony 

vakolt lábazat fut végig, fent háromrészes, erőteljes párkány koronázza. A homlokzat és a rizalit 

szélein enyhe kiülésű falpillérek vannak. 
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Megjegyzés Megfelelően karbantartott épület, rossz homlokzati színezéssel. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítési mód, az épület tömege, tetősíkja, az utcai homlokzat kialakítása, nyílászárói, 

vakolatdíszei. Az épület történeti és építészeti értékei alapján nemcsak utcaképi, de egyedi helyi 

védelemre is javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-039 
Egykor lakóépület, jelenleg 

kollégium 
359 

Kossuth Lajos utca 26. 

helyesen: Kossuth Lajos utca 28. 

Térkép/fotó 

     HVJ-039 

     műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az ezen a szakaszon észak-déli tengelyű Kossuth Lajos utca nyugati oldalán, a vár területére vezető 

Kapus-híddal szemben álló házsor délről első eleme, mely utca vonalához igazodó, csatlakozó 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős a 19. század elején épült 

lakóépület. Átalakított utcai homlokzata hattengelyes, a két középső tengely enyhe kiülésű rizalitban 

helyezkedik el. Egyenes záródású ablakai kiszélesítettek, cseréltek, festett szalagkeret fogja körbe 

őket. A lábazat szintén festett, a főpárkány egyrészes, tagolt. 

Megjegyzés 

Az 1801. évi tűzvész után kialakított utcaszakasz első eleme. A kapushíddal szemben, a 

birtokigazgatás tisztjeinek létrehozott, tulajdonképpen típusterv alapján épült, feltehetőleg Czigler 

Antal tervezte épület, mely a városban a módosabb lakosoknak példaként szolgált.  

Az épület korábbi homlokzata: 

http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=75

26 

Javaslat: 
Az épület védett utcaszakasz része, de történeti és építészeti értékei alapján egyedi helyi védelme is 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-040 Lakóépület  Kossuth Lajos utca 30. 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7526
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7526
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7526
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Térkép/fotó 

     HVJ-040 

     műemlék 

         MJT 

         MK  

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az ezen a szakaszon észak-déli tengelyű Kossuth Lajos utca nyugati oldalán, a vár területére vezető 

Kapus-híddal szemben álló házsor délről második eleme, mely utca vonalához igazodó, zártsorú 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős a 19. század elején épült 

lakóépület. Utcai homlokzata héttengelyes, délről 2+2+3 elrendezésű. Az északi első tengelyben 

nagyméretű, egyenes záródású kapuzat. Az épület, a rizalit, illetve a kapuzat szélét sávozás, illetve 

armírozás hangsúlyozza. Osztott ablakai egyenes záródásúak, profilozott szalagkeret fogja körbe 

őket. A lábazat festett, a főpárkány háromrészes, tagolt. 

Megjegyzés 

Az épület karbantartott, felújítás alatt áll, nemcsak homlokzata, de belső elrendezése és udvari 

homlokzata is megőrzésre érdemes. 

http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=74

77 

Javaslat: 
Az épület védett utcaszakasz része, de történeti és építészeti értékei alapján egyedi helyi védelme is 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-041 Lakóépület 362 Kossuth Lajos utca 32. 

Térkép/fotó 

     HVJ-041 

     műemlék 

         MJT 

         MK  

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az ezen a szakaszon észak-déli tengelyű Kossuth Lajos utca nyugati oldalán, a vár területére vezető 

Kapus-híddal szemben álló házsor délről harmadik eleme, mely utca vonalához igazodó, zártsorú 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős a 19. század elején épült 

lakóépület. Utcai homlokzata héttengelyes, délről 3+2+2 elrendezésű. A déli első tengelyben 

nagyméretű, egyenes záródású kapuzat. A rizalit szélét tükrös kialakítású falpillér hangsúlyozza. 

Osztott ablakai egyenes záródásúak, enyhe kiülésű falsávban foglalnak helyet, melynek főpárkány 

alatti lezárása megegyezik a falpillérek fejezetével. A könyöklőpárkány alatt fogazott díszítés. A 

homlokzaton alacsony téglalábazat fut végig, zárópárkánya egyrészes, profilált. 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
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Megjegyzés 

Az épület karbantartott, felújított, nemcsak homlokzata, de belső elrendezése és udvari homlokzata 

is megőrzésre érdemes. 

http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=74

77 

Javaslat: 
Az épült védett utcaszakasz része, de történeti és építészeti értékei alapján egyedi helyi védelme is 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-042 Lakóépület 365 Kossuth Lajos utca 34. 

Térkép/fotó 

     HVJ-042 

     műemlék 

         MJT 

         MK  

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az ezen a szakaszon észak-déli tengelyű Kossuth Lajos utca nyugati oldalán, a vár területére vezető 

Kapus-híddal szemben álló házsor délről negyedik eleme, mely utca vonalához igazodó, zártsorú 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős a 19. század elején épült 

lakóépület. Utcai homlokzata héttengelyes, délről 3+2+2 elrendezésű. A déli első tengelyben 

nagyméretű, egyenes záródású kapuzat. Faltükörben elhelyezkedő, osztott ablakai egyenes 

záródásúak, vakolt szalagkerettel, a könyöklőpárkány alatt imitált, lapos alátámasztással. A 

homlokzaton alacsony festett lábazat fut végig, zárópárkánya kétrészes, profilált. 

Megjegyzés 

Az épület karbantartott, felújított, nemcsak homlokzata, de belső elrendezése és udvari homlokzata 

is megőrzésre érdemes. 

http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=74

77 

Javaslat: 
Az épült védett utcaszakasz része, de történeti és építészeti értékei alapján egyedi helyi védelme is 

javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-043 
Egykor lakóépület, jelenleg 

vendéglő 

366 

368 
Kossuth Lajos utca 36-36/a 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
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Térkép/fotó 

     HVJ-043 

     műemlék 

         MJT 

         MK  

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az ezen a szakaszon észak-déli tengelyű Kossuth Lajos utca nyugati oldalán, a vár területére vezető 

Kapus-híddal szemben álló házsor délről utolsó eleme, mely utca vonalához igazodó, zártsorú 

beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, bitumenes lemezzel fedett nyeregtetős a 19. század 

elején épült, majd bővített lakóépület. Utcai homlokzata nyolctengelyes, a déli első tengelyben 

nagyméretű, egyenes záródású kapuzat. A homlokzatot két nyílástengelyenként faltükör tagolja. 

Osztott ablakai egyenes záródásúak, vakolt szalagkerettel. A homlokzaton alacsony festett lábazat 

fut végig, zárópárkánya egyrészes, profilált. 

Megjegyzés 

Az épület karbantartott, felújított, tetején a bitumenes fedés nem lehet végleges, nemcsak 

homlokzata, de belső elrendezése és udvari homlokzata is megőrzésre érdemes. 

http://bekes-

archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=74

77 

Javaslat: 
Az épület védett utcaszakasz része, de történeti és építészeti értékei alapján egyedi helyi védelme is 

javasolt. Tetején a bitumenes fedés cserélendő. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-044 Lakóépület  5862 Liszt Ferenc utca 1. 

Térkép/fotó 

     HVJ-044 

     Műemlék 

        MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, az észak-déli irányú Liszt Ferenc utca nyugati oldalán, utcavonalon, oldalhatáron, 

hézagosan zártsorú beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, 

öttengelyes lakóház, melynek déli homlokzatához csatlakozik a falazott pillérek közötti, tornácra 

vezető váztáblás fa bejárati ajtó és a kétszárnyú fém kapu. A két kapubálvány erőteljes formálású, 

lezárásának cementszürke festése túlzottan kontrasztos. A cementes lábazati sáv fölött a vakolt, 

horizontális nútokkal tagolt homlokzatot egyenes záradékú, kereteletlen ablaknyílások törik át. Az 

ablakok a 19. század végére jellemző, kapcsolt gerébtokos szerkezetek, erős színekre mázolva. A 

homlokzatot egyszerű ereszpárkány zárja. 19. század második felében épült historizáló épület. 

Megjegyzés 
Egykor módos gazdaház, meghatározó épület, melynek kontúrja az 1884-es kataszteri térképen jól 

beazonosítható. Homlokzata műformái részben elpusztultak. 

http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
http://bekes-archiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7477
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Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat osztása, eredeti 

szerkezetei, nyílászárói, kapuzata. Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és történeti 

értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-045 Lakóépület  5844 Liszt Ferenc utca 6. 

Térkép/fotó 

     HVJ-045 

     Műemlék 

        MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, az észak-déli irányú Liszt Ferenc utca keleti oldalán, utcavonalon, oldalhatáron, 

hézagosan zártsorú beépítésben álló, L alakú alaprajzú, földszintes, palafedésű, kontyolt nyeregtetős, 

öttengelyes lakóház, melynek ötödok tengelye a déli homlokzathoz csatlakozó tornácra vezető 

váztáblás fa bejárati ajtó. A cementes lábazati sáv fölött a vakolt homlokzatot egyenes záradékú, 

kereteletlen, zsalugáteres ablaknyílások törik át. A homlokzatot három vakolatsáv keretezi, egyszerű 

ereszpárkány zárja. 19. század második felében épült egykor historizáló épület. 

Megjegyzés 
Utcaképet meghatározó épület, melynek kontúrja az 1884-es kataszteri térképen jól beazonosítható. 

Homlokzata műformái részben elpusztultak. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat osztása, eredeti 

szerkezetei, nyílászárói, kapuzata. Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és történeti 

értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-046 Lakóépület  5855 Liszt Ferenc utca 15. 

Térkép/fotó 

     HVJ-046 

        MJT 

  

Jelleg 

MJT területén, az észak-déli irányú Liszt Ferenc utca nyugati oldalán, utcavonalon, oldalhatáron, 

álló, kelet-nyugati tengelyű, téglalap alakú alaprajzú, földszintes, cserépfedésű, csonkakontyolt 

nyeregtetős, deszkaburkolatos oromzatú, háromtengelyes utcai homlokzatú lakóház, melynek 

harmadik tengelye a déli homlokzathoz csatlakozó tornácra vezető fém bejárati ajtó. A tégla lábazati 
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sáv fölött a vakolt homlokzatot két egyenes záradékú, kereteletlen ablaknyílások törik át. A 

homlokzatot tégla falsávok osztják, egyszerű ereszpárkány zárja. 19. század második felében épült 

népi épület. 

Megjegyzés Utcaképet meghatározó épület, melynek kontúrja az 1884-es kataszteri térképen jól beazonosítható. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat osztása, eredeti 

szerkezetei, nyílászárói, kapuzata. Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és történeti 

értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-047 Lakóépület  3060 Mátyás király utca 9. 

Térkép/fotó 

     HVJ-047 

         MJT 

         MK  

 

 

Jelleg 

A közel kelet-nyugati irányú utca nyugati oldalán, oldalhatáron álló, előkert mögött közel négyzetes 

alaprajzú, észak felé, középtengelyben félköríves térbővülettel, részben alápincézett, földszintes 

cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős épület a félköríves épületrész felett kúp alakú fedéssel. Erős 

ereszkiülése alatt az egyenes záradékú, fekvő téglalap alakú üvegtáblákra osztott ablakait 

könyöklőnél és záradéknál végigfutó vakolatsáv fogja össze. Lábazati sáv fölött sima, vakolt 

homlokzatú. Az 1930-as évekre jellemző korai modern épület. Häidekker rács kerítés és kapu 

határolja az ingatlant. 

Megjegyzés Utcaképet meghatározó épület, mely 1930-as évekre jellemző modern formálásával egyedi. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat osztása, eredeti 

szerkezetei, nyílászárói, kerítése, kapuzata. Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és 

történeti értékei, egyedisége alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-048 Lakóépület 4477 Megyeház utca 3. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-048 

     műemlék 

         MJT 

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az utca déli oldalán, utca vonalához igazodó, zártsorú beépítésben álló, L alakú alaprajzú, emeletes, 

cseréppel fedett nyeregtetős, korábbi földszintes beépítés helyén emelt, vélhetőleg a két háború 

között létrejött lakóház. Földszintje hat-, emelete négytengelyes, a szélső tengelyek enyhe kiülésű 

rizalitban foglalnak helyet, melyet a keleti oldalon lépcsős kialakítású, a nyugati oldalon szélein 

ívelt, volutás oromfal zár le. Alacsony, újabb lábazat felett, sávozott földszintjének keleti 

tengelyében bélletes, szemöldökében volutával díszített, egyenes záródású, kétszárnyú kapuzat. A 

többi tengelyben, így a nyugati rizalitban is, egyenes záródású, könyöklőpárkányos ablakok, a 

parapetben tükrös kialakítással. Az emelet nyílászárói szélesebbek. A kapu fölötti nyílás keretezése 

megegyezik a kapuéval. A középső két nyílástengelyben lévő szalagkeretes ablak parapetjében és 

szemöldökmezőjében díszített. A nyugati rizalitban a nyolcszög három oldalával záródó zárterkély 

foglal helyet. A homlokzat középrészét füzérdíszes párkány zárja. 

Megjegyzés Jól karbantartott, a város épületállományában szokatlan épület. 

Javaslat: Az épület építészeti részletei alapján helyi védelemre javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-049 Lakóépület 349 Móricz Zsigmond utca 13. 

Térkép/fotó 

     HVJ-049 

     műemlék 

         MJT 

         MK  

        lelőhely 

  

Jelleg 

Az észak-déli tengelyű utca nyugati oldalán, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, 

korábbi épület helyén létrejött, eredetileg téglalap alakú, mára L alakú alaprajzú, földszintes, 

alápincézett, palával fedett nyeregtetős, a 20. század elején épült, szecessziós lakóépület. Utcai 

homlokzata héttengelyes, nyugatról az első tengelyben egyenes záródású, szemöldökében levágott 

sarkú, nagyméretű, felülvilágítós kapuzat részben építéskori szerkezettel. A fennmaradó 
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tengelyekben egyenes záródású ablakok építéskori ablakszerkezetekkel, alattuk keskeny 

pinceablakokkal. Az ablakok szemöldökében hangsúlyos zárókőmotívum, mely a háromrészes 

főpárkányhoz kapcsolódik. Az épület vízszigetelt, jelenleg alacsony festett lábazat fut végig, mely 

fölött sávozás, majd az ablaknyílások között négyzetes vakolatdísz fölött finom rácsmotívum fut a 

főpárkányig. 

Megjegyzés 
Az épület eladó, homlokzata részben megújított, megmaradt vakolatdíszei mindenképpen 

megóvandók. 

Javaslat: 

Megőrzendő az utcai épületszárny tömege, a tető hajlásszöge, a beépítés módja, az utcai homlokzat 

kialakítása, nyílászárói, vakolatdíszei. Az épület az utca egyetlen megmaradt, történeti és építészeti 

értéket hordozó épülete, így helyi védelme mindenképpen javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-050 Lakóépület 3113 Semmelweis utca 18. 

Térkép/fotó 

     HVJ-050 

        MJT 

  

Jelleg 

Az északkelet-délnyugati irányú Semmelweis utca déli oldalán, utcavonalon, hézagosan zártsorú 

beépítésben, oldalhatáron álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, 

kéttengelyes historizáló lakóház, mely a 19. század második felében jött létre. A festett lábazati sáv 

fölött a vakolt falsíkot középen a lábazatról induló lizéna osztja, két egyenes záródású, 

szalagkeretezésű ablaknyílás töri át. Az ablakszerkezetek a 19. század végére-20. század elejére 

jellemzőek. A homlokzatot tükrös, háromrészes párkány zárja. Délről a homlokzathoz csatlakozik az 

udvarra vezető, tégla pillérek közötti fém kapu. 

Megjegyzés Utcaképet meghatározó az épület és kapuzata 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat kiosztása, eredeti 

szerkezetei. Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és történeti értékei alapján helyi 

védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-051 Lakóépület 3112 Semmelweis utca 20. 
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Térkép/fotó 

     HVJ-051 

        MJT 

  

Jelleg 

Az északkelet-délnyugati irányú Semmelweis utca déli oldalán, utcavonalon, hézagosan zártsorú 

beépítésben, oldalhatáron álló, közel téglalap alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett kontyolt 

nyeregtetős, háromtengelyes historizáló lakóház, mely a 19. század második felében jött létre. A 

tégla lábazati sáv fölött a téglaburkolatos falsíkot két egyenes záródású, idomtégla keretezésű 

ablaknyílás töri át. Az ablakszerkezetek a 19. század végére-20. század elejére jellemzőek. A 

homlokzatot egyszerű eresz zárja. Délről a homlokzat harmadik tengelyében nyílik a szintén 

idomtégla keretezésű, tégla pilléres tornácra vezető bejárati ajtó; két falazott, tégla pillér között a 

kétszárnyú fa kapu. 

Megjegyzés 
Utcaképet meghatározó az épület és kapuzata; az épület udvarra benyúló, oldalhatáron álló szárnya a 

19. századi kataszteri térképen jól azonosítható. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat kialakítása, eredeti 

nyílászárói, egyéb szerkezetei. Az épület az utca karakterisztikus eleme, a téglaépíszet szép példája. 

Építészeti és történeti értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-052 Lakóépület 3111 Semmelweis utca 22. 

Térkép/fotó 

     HVJ-052 

        MJT 

  

Jelleg 

Az északkelet-délnyugati irányú Semmelweis utca déli oldalán, utcavonalon, hézagosan zártsorú 

beépítésben, oldalhatáron álló, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, 

négytengelyes historizáló lakóház, mely a 19. század második felében jött létre. A tégla lábazati sáv 

fölött a vakolt falsíkot középen a lábazatról induló lizéna osztja, négy egyenes záródású, 

szalagkeretezésű ablaknyílás töri át. Az ablakszerkezetek a 19. század végére-20. század elejére 

jellemzőek. A homlokzatot háromrészes párkány zárja. Délről a homlokzathoz csatlakozik a tornácra 

vezető bejárati ajtó, két falazott, erőteljes formálású kapubálvány között a kétszárnyú fa kapu. 
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Megjegyzés Utcaképet meghatározó az épület és kapuzata 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, tetősíkja, fedése, a homlokzat kiosztása, eredeti 

szerkezetei. Kapuzata feltétlenül megőrzendő. Az épület az utca karakterisztikus eleme. Építészeti és 

történeti értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-053 Lakóépület 452/1 Tomcsányi utca 42. – Kálvin utca 

Térkép/fotó 

     HVJ-053 

 
 

Jelleg 

Két utca találkozásában, utca vonalához igazodó, szabadon álló, L alakú alaprajzú, földszintes, 

cseréppel fedett nyeregtetős, a 20. század elején épült, szecessziós lakóház a Tomcsányi utcai 

homlokzatához csatlakozó félnyeregtetős bejárattal és a hozzá tartozó kapuzattal. Utcai homlokzata 

négy tengelyes, a tengelyekben egyenes záródású ablakok építéskori szerkezetekkel. A tengelyek 

kettesével összehúzottak. A könyöklőpárkányos ablakok körül a szemöldökben ívelt, 

zárókőmotívumos vakolatdísz. A homlokzatot a szélein és középen kannelúrázott pilaszterdísz 

tagolja. A lábazat cserélt, jelenleg betonelemekből rakott, a homlokzatot kétrészes főpárkány zárja. 

A félnyeregtetős bővítményben egyenes záródású, egyszárnyú, szecessziós kapuzat, melyhez 

téglapillérekkel szegélyezett kovácsoltvas kapuszárnyak csatlakoznak, benne „EM” monogram. 

Megjegyzés Jól karbantartott, az utcában történeti értéket képviselő épület. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja, mértéke, az épült Tomcsányi utcai homlokzata, kapuzatai. Történeti 

és építészeti értéke alapján helyi védelme indokolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-054 Lakóépület  
2606 

2609 
Vár utca 2. – Nagyváradi út 2. 

Térkép/fotó 

     HVJ-054 

         MJT 

         MK 

         MK 

        lelőhely 
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Jelleg 

Két utca találkozásában, utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésben álló, L alakú alaprajzú, 

földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század végén létrejött, historizáló lakóház, Vár utcai 

homlokzatának végéhez csatlakozó, félnyeregtetős toldalékkal. Az épület sarka 45o-os szögben 

levágott. Vár utcai homlokzatán még őrzi építéskori kialakítását, vakolatdíszeit, Nagyváradi úti 

homlokzata jelentősen átalakított. A vár utcai homlokzata héttengelyes, keletről az első tengely az 

utólagos bejárat. A fennmaradó nyílástengelyekben egyenes záródású ablakok. Ugyanez a kialakítás 

átfordul a levágott sarokrészre és a Nagyváradi úti homlokzat egy nyílástengelyére. A 

könyöklőpárkányos ablakok körül profilált szalagkeret fut körbe, mely egységet alkot az enyhe 

kiülésű, egyenes szemöldökkel. A megmaradt homlokzati szakaszon alacsony vakolt lábazat, és 

háromrészes párkány fut végig. 

A Nagyváradi úti homlokzat jelentős mértékben átalakított, az ablakok cseréltek. Magasabb, 

betonelemekből rakott lábazat fut végig és nincsen párkányzat. 

Megjegyzés Az épület jól karbantartott, Vár utcai homlokzata szépen felújított. 

Javaslat: 

Az épület a két utca találkozásának hangsúlyos eleme, mely alaprajzában, tömegében teljes 

mértékben, homlokzati kialakításában részben őrzi építéskori elemeit. Történeti és megmaradt 

építészeti értékei alapján helyi védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-055 Lakóépület 2615 Vár utca 7. 

Térkép/fotó 

     HVJ-055 

         MJT 

         MK 

         MK 

        lelőhely 

 

 

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca déli oldalán, utca vonalához igazodó, szabadon álló, kelet-nyugati 

tengelyű, téglalap alakú, cseréppel fedett nyeregtetős, a 19. század elején már álló, vagy annak 

helyén épült lakóházból a 20. század elején létrejött, szecessziós lakóépület. Utcai hosszú 

homlokzata négytengelyes, a tengelyekben egyenes záródású ablakok, melyek közül a szélsők 

szélesebb, a két középső keskenyebb kialakítású. A szélső ablakok levágott sarkú faltükörben 

helyezkednek el, a szemöldök helyén négyzetes vakolatdísz. A középső ablakok szemöldökdísze 

szintén lemetszett sarkú, benne négyzetes díszítés. A homlokzaton alacsony, téglából rakott lábazat 

és háromrészes párkány fut végig. 

Megjegyzés Az épület jól karbantartott, őrzi építészeti értékeit. 

Javaslat: 

Megőrzendő a beépítés módja, az épület tömege, fedése, utcai homlokzata. Az épület esetleges 

bővítése a telek belseje felé javasolt. Építészeti és történeti értékei alapján az épület helyi védelme 

javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 
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HVJ-056 Lakóépület 2436 Vár utca 22. 

Térkép/fotó 

     HVJ-056 

         MJT 

      MJT MK 

         MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, fésűs beépítésben álló, észak-

déli tengelyű, L alakú alaprajzú, földszintes, náddal fedett nyeregtetős, eredetileg téglalap alakú, 

udvari homlokzata mentén bővített, a 19. század elején már álló lakóház. Kéttengelyes utcai 

homlokzata őrzi archaikus kialakítását. A homlokzat dísztelen, alacsony lábazat fut végig, felette 

faltükrös kialakításban egyenes záródású ablakok. 

Megjegyzés Az épület karbantartott, őrzi építéskori elrendezését. 

Javaslat: 

Megtartandó a beépítés módja és mértéke, az épület tömege, építészeti részletei. A város legkorábbi 

lakóházai közé tartozik, így helyi védelme javasolt. A település minden városrészére jellemző korai 

lakóház. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-057 Lakóépület  2624 Vár utca 23. 

Térkép/fotó 

     HVJ-057 

         MJT 

         MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca déli oldalán, a 19. század elejére elhagyott temető helyén kialakult 

nagy telken, utca vonalához igazodó, fésűs beépítésben álló, észak-déli tengelyű, téglalap alakú, 

földszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, a 19. század végén létrejött lakóház, keleti 

homlokzata előtt végigfutó tornáccal, a tornác közepén kódisállással. Utcai homlokzata egyszerű, 

átalakított. A kéttengelyes homlokzat keleti tengelyében az egyenes záródású bejárat, a nyugati 

tengelyben – vélhetőleg két ablaktengely helyén – nagyméretű, egyenes záródású ablak. A vakolt, 

festett homlokzaton alacsony, téglából rakott lábazat fut végig. 

Megjegyzés Az épület karbantartott, őrzi építészeti és történeti értékeit. 

Javaslat: 
Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épület tömege, tetősíkja fedése. Utcai homlokzata 

esetleg módosítandó. Az épület az átalakítások ellenére jelentős mértékben őrzi építéskori, 
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mindegyik városrészében egységesen megtalálható, a 19. századi építészetre jellemző karakterét, így 

helyi védelme javasolt. Jellemző épülettípusként mindegyik városrészben legalább egy épület helyi 

védelme javasolt. 
 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-058 Lakóépület  2437 Vár utca 24. 

Térkép/fotó 

     HVJ-058 

         MJT 

         MK 

         MK 

        lelőhely 

  

Jelleg 

A kelet-nyugati tengelyű utca északi oldalán, utca vonalához igazodó, fésűs beépítésben álló, észak-

déli tengelyű, L alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, eredetileg téglalap alakú, 

udvari homlokzata mentén bővített, a 19. század elején már álló lakóház. Kéttengelyes utcai 

homlokzata átalakított, ablakai kiszélesítettek, illetve cseréltek. A homlokzat dísztelen, alacsony 

lábazat fut végig. 

Megjegyzés Jól karbantartott, történeti részleteit jelentős mértékben őrző lakóház. 

Javaslat: 
Megtartandó a beépítés módja és mértéke, az épület tömege, építészeti részletei. Átalakított 

homlokzata ellenére a város legkorábbi lakóházai közé tartozik, így helyi védelme javasolt. 

 

Nagyobb területi egységre kiterjedő, javasolt helyi védelem 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-059 
Szent József Tüdőszanatórium 

épületegyüttese és parkja 

0922/1, 

0922/2 
Sitka utca 1. külterület 

Térkép/fotó 

     HVJ-059 

        József 

Szanatórium 

kertje 

  

Jelleg 
A Tüdőkórház a Nagy-alföld déli részén a Fekete-Körös jobb partján helyezkedik el, egy 27 hektáros 

természetvédelmi területté nyilvánított őspark közepén. A Fekete-Körös jobb partja és a Remetei-
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erdő közötti egykor Lugas-erdőnek nevezett részen található az 1914-ben létesített és általában 

József szanatóriumnak ismert Pulmonológiai és Rehabilitációs Szakkórház, melynek 19 hektáros 

parkja 1944 óta védett. A szanatórium létesítésének célja az Alföldön pusztító tüdővész enyhítése, a 

betegek gyógyítása volt. 

Megjegyzés 

Czigler Győző tervei alapján készült el a szanatórium épületegyüttese 1905-1907-ben, N. Szabados 

József kivitelezésében. Később tüdőkórházként üzemelt. 

[19621] azonosító számon regisztrált örökségi érték 

Javaslat: 

Az épületek és a kert egyedi műemléki/helyi védettsége megalapozásaként helyszíni 

szemrevételezés, értékvizsgálat készítése javasolt. Az épületegyüttes és kertje együtt kezelendő! 

Megőrzendő a beépítés módja és mértéke, az épületek telepítése, történeti tömege, tetősíkja fedése, 

homlokzati kialakítása, egyéb építéskori elemei, részletei (pl. rácsok, nyílászárók stb.). Az épületek 

őrzik építéskori, a 20. század elejére jellemző építészeti karakterét, parkja fenntartandó; helyi 

védelme feltétlenül javasolt. Jelenleg is használt épületegyüttes, melynek folyamatos jókarbantartása 

a fennmaradás záloga. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-060 
Németvárosi Szent József temető 

területe és síremlékei 
6485/15  Szent József temető, Gyep utca 

Térkép/fotó 

     HVJ-060 

        lelőhely 

 

 

Jelleg 

A németvárosi katolikusok 18. században létesült Szent József temetője; közepén, magaslaton, 

szabadon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, a 18. század végén épült copf/koraklasszicista 

kripta-temetőkápolna épülettel, számos történeti, művészettörténeti értékű síremlékkel. 

Megjegyzés A temetőkápolna történeti és műemléki értéket képvisel, helyi védelem alatt áll. 

Javaslat: 
A temető és egyes síremlékek történeti, művészettörténeti érétket képviselnek, a terület egésze helyi 

védelemre javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-060 

(HVBÉ-15) 
Ravatalozó 3638 Galbácskert, Szentháromság temető 
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Térkép/fotó 

     HVJ-060 

  

Jelleg 

A temető középtengelyét alkotó észak-déli útvonal nyugati oldalán, a bejárat közelében, szabadon 

álló, közel négyzetes alaprajzú,  

kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű, klasszicizáló épület, sarokpilléres, jón oszlopos, timpanonnal 

záródó portikusszal, a csúcsán kereszttel. Vakolt, fehér falmezőit egyenes záródású, álló téglalap 

alakú ablakok törik át; főbejárata a portikusz tengelyében nyíló szegmensíves záródású kétszárnyú fa 

kapu. 

Megjegyzés 

Szépen felújított, történeti és művészeti értékkel rendelkező épület a bejárat mellett a temető 

karakterisztikus, meghatározó eleme. Gerlóczy Gedeon tervei alapján Kukla István és Fia gyulai 

vállalkozók építették; 1928. november 1-jén szentelték fel. 

Javaslat: Folyamatos jókarbantartása – a közelében lévő kapu felújítása - javasolt 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-061 
Szent Kereszt temető területe és 

síremlékei 
6642 Szent Kereszt temető, Kígyósi út 

Térkép/fotó 

     HVJ-061 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

A katolikusok Szent Kereszt temetője, mely 1831-ben, a nagy kolera idején létesült, ezért ma is 

inkább a Kolera temető elnevezés alatt ismert. A betegségben elhunytakat a kapu közelében temették 

el, a temető távolabbi részén későbbi sírok vannak: Wenckheim József emelt itt temetőkápolnát és 

családi sírboltot, majd városbeli előkelőségek, neves személyiségek nyughelye lett. Itt nyugszik – 

többek között – Mogyoróssy János, a városi múzeum és könyvtár megalapítója, Göndöcs Benedek 

országgyűlési képviselő, apátplébános, Csausz Lajos orvos és Dobay János nyomdász, kiadó, a város 

első polgármestere. (Gyulai füzetek 14., Békés Megyei Hírlap, 2005.) A kaputól a kápolnához vezető 

út jelöli ki a belső tengelyt, melynek két oldalán helyezkednek el a sírok. 
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Megjegyzés Kapuja, kápolnája és kriptája egyedi helyi védelem alatt áll 

Javaslat: 
A kapuépítmény és egyes síremlékei romló, rossz állapotúak, felújításuk, valamint a temető 

területének körbekerítése, a terület karbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-062 Izraelita temető 980 Csikoséri sor 

Térkép/fotó 

     HVJ-062 

        lelőhely 

 
 

Jelleg 

19. század második felében, 1857-től fennálló temető, amely eredetileg geometrikus rendben 

parecellázott terület, egymásra merőlegesen futó belső utakkal. Az északi oldali kerítés mentén, a 

kapu mellett áll a ravatalozó épülete. A temetkezéseket egykor a terület északi részén elhelyezkedő 

bejárat felől kezdték meg. A legidősebb sírkövek a Henyei út felőli sarokban találhatóak, melyek a 

gyulavári temető felszámolásakor kerültek ide.  

Megjegyzés Számos, Gyula városban jelentős család sírhelye található itt. 

Javaslat: 
A ravatalozó épület és az egyes síremlékek romló, rossz állapotúak, felújításuk, valamint a temető 

területének rendbehozatala, karbantartása javasolt. 

 

Jel Megnevezés Hrsz. Helyszín 

HVJ-063 Krinolin-kert 980 Krinolin-kert 

Térkép/fotó 

     HVJ-063 

Térkép/fotó 

     Hv.határa 

     Műemlék 

         MJT 

      lelőhely 

 

     MJT, MK 

  

Jelleg 

MJT-hez csatlakozó, helyi védelem alatt álló terület bővítése az Élővíz-csatorna déli oldalán. 

Beépítésére a tervezett, derékszögű utcaszerkezet a jellemző. A Laktanya utcától a Csigakert felé 

elterülő újabb, az 1920-as években tervezett és megvalósított városrész külön egységet alkot. A 

központi, köralakú térre szervezett lakóterület mérnöki, derékszögű koordinátákhoz igazodó 
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utcavonalakkal, az egységes telekosztással különleges térszerkezetű, egységes területet alkot. Sajnos 

eredeti épületállománya nagymérvű átalakításon esett/esik át. A terület egyedisége és utcahálózati 

rendszere, telekszerkezete mindenképpen megőrzendő, a beépítési paramétereknek az eredetileg 

tervezett beépítési jelleget javasolt figyelembe venniük.  

Megjegyzés Vegyes épületállományú, de egységként megőrzendő terület. 

Javaslat: 

megtartandó a karakteres település-, telek- és térszerkezet (telekösszevonás vagy aprózódás nem 

javasolt!), a jellgzetes központi tér, a beépítési mód, az utcák térarányai, a kétoldali fasorok.  

A terület különleges utcahálózatának, egységes telekszerkezetének különleges 

településszerkezetének megőrzése érdekében javasolt a Krinolinkert nagyobb területét lefedő, 

legalább a Tkököly utca – Wesselényi utca – Mátyás király utca vonaláig való bevonása a helyi 

védettségű területbe. 
 

 


