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Utcanév, házszám: Albert utca 7. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 173037 1. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós  
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, tagozott főpárkány, profilozott 
nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: kovácsoltvas  
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, keretes beépítés 

 

 
Indoklás, Javaslat: 
Az épület a kerítéssel együtt őrzi korabeli állapotát. Jó arányú, szép épületdíszítésű főhomlokzat. A 
kerítés és a bejárat hangsúlyos kiegészítése a főhomlokzatnak, megtartásra érdemes. A 
főhomlokzatot változtatás nélkül javasolt megtartani, esetleges tetőtér beépítésnél tetősík ablak 
építhető be. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Alkotmány utca 41. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 176954 2. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes nyeregtetős - változatos tetőformával, oromfalas, sarokrizalittal 
 
Építészeti stílus: szecessziós (Kós Károly hatású) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, fa konzolok közötti lécburkolatos kiugró 
főpárkány, lécvázas oromfallal profilozott nyíláskeretezéssel 
 
Kapu, kerítés: kapufelépítménybe foglalt kapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, Javaslat: 
Ritka, népi szecesszió hatású villa, homlokzata kizárólag az eredetinek megfelelő módon, és 
eredetinek megfelelő anyagból újítható fel, a nyílászárókat is beleértve. Az összeépült kapu szerves 
része a homlokzatnak. Tetőhéjalás cseréjénél hornyolt cserépfedés is alkalmazható. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Bádogos utca 51./ Mártírok útja 
82-84. (saroktelek) 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 173730 3. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős saroképület 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, metopés főpárkány, szemöldökkel és 
köténnyel kialakított, egyszerű profilozású nyíláskeretek, sarok: vakablakos kiképzéssel 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli bejárati nagykapu 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek keretes beépítéssel 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Sérült az eredeti nyílásosztás.  Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, 
osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. 

 
 



Utcanév, házszám: Baross utca 59. 
Városrész: Pesterzsébet városközpont 

Hrsz: 171078 4. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, manzard tetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus  
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, fogsoros, frízes főpárkány, lábazati 
párkány, egyszerű fejezetű falpillérek - nyílások fölött fűzérrel 
 
Kapu, kerítés: építés korabeli falazott, vakolt lábazat és pillérek közötti kovácsoltvas kerítés 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadon álló (villa épület) 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Leromlott állapotú, de visszaállítható az eredeti állapot. A kerítés és kapu is megtartandó, az épület 
utcai homlokzatának szerves része. Jó arányú villa épület, a tetőfedés cseréjénél természetes pala, 
vagy hornyolt cserépfedés is alkalmazható. A villa eredeti tömegarányai, homlokzati tagolása 
változatlan formában megőrzendő. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Baross utca 78. 
Városrész: Pesterzsébet városközpont  

Hrsz: 171067 5. 

Jelenlegi funkció: kereskedelmi, szolgáltató terület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, manzard tetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (neoromán) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, konzolos, ívsoros főpárkány, hármas 
nyílások fölötti konzolokon nyugvó ornamentális keret, nyílások: oszlopokkal romanizáló fejezettel 
kialakított, félköríves záródásúak 
Kapu, kerítés: terméskő burkolatú lábazat és pillérek közötti modern négyzetvas kerítés, 
kapufelépítményben korabeli kovácsoltvas kapu 
Beépítési mód (telepítés): szabadon álló (villa épület) 

 

 

Indoklás, javaslat: 
A villaépület eredeti állapotának megfelelően épen megmaradt. Ritka helyi megőrzendő építészeti 
érték, jellegzetes helyi sajátosságokkal (pl. háromosztású, íves ablak) Eredeti formájában 
megőrizendő. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő.  

 
 

 



Utcanév, házszám: Baross utca 99. 
Városrész: Pesterzsébet városközpont 

Hrsz: 177641 6. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős, enyhén kiugró középrizalittal 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla-vakolat architektúra, világos tégla homlokzatburkolat, 
tagozott, vakolt főpárkány, vakolt nyíláskeretezés, félkörös, profilozott szemöldökkel vakolt 
lábazat 
Kapu, kerítés: építéskorabeli falazott kerítés, kovácsoltvas mezővel és nagykapuval 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Szomszédos épületekkel együtt védendő utcaképet alkot. Az épület tömegarányai, utcai 
homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Bem utca 21. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172692 7. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, profilozott főpárkány félköríves záródású 
nyílások körül, profilozott, szemöldök elemmel záródó vakolatkeretezés 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Bethlen utca 6. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171422 8. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős, sarokrizalittal 
 
Építészeti stílus: historizáló (olaszos reneszánsz) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, sima vakolt homlokzat, profilozott 
nyíláskeretek sarokrizaliton lizénákra támaszkodó íves keretezés, félkörös záródású, sorolt nyílások 
 
Kapu, kerítés: tégla lábazatú és pillérű kerítés, haidekker rács elemekkel és nagykapuval 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló (villaépület) 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Tipikus csonka kontyos, részben oromfalas, háromosztású ablakos lakóépület. Az előtető bontható, 
a kerítés hozzátartozik az épület utcai arculatához, jellege védendő. Az épület utcai homlokzatának 
díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az 
utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Bocskai utca 12a. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172431 9. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, változatos tetőidomú, nyeregtetős, enyhén kiugró sarokrizalittal 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, főpárkány, sarokrizalit oszlopain nyugvó 
bimbókból álló „meander” oromzatos előépítmény fölött ornamentális szemöldökkel, nyílások 
vakolatkeretezettek, köténnyel vakolt lábazat 
Kapu, kerítés: egyszerű deszkakapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának tömegarányai, díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Csoma utca 20./Kossuthfalva utca 
17. (saroktelek) 
Városrész: Szabótelep 

Hrsz: 175389 10. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős saroképület sarok oromzattal 
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, fogsoros jellegű párkány mór stílusú 
nyíláskialakítás, középoszloppal profilozott nyíláskeretek 
 
Kapu, kerítés: kő lábazatú és pillérű kerítés 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, kis elemes kő lábazat 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Gazdagon, igényesen, egyedien díszített saroképület, a Kossuthfalva tér egyik meghatározó épülete. 
Homlokzata az eredeti állapot, és anyaghasználat szerint újítható meg. A tetőfedés hornyolt 
cserépre, vagy természetes pala fedésre cserélhető.   

 
 



Utcanév, házszám: Csoma utca 34. 
Városrész: Szabótelep 

Hrsz: 175396 11. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, manzard tetős, bejárati előépítménnyel 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, profilozott frízes főpárkány, kanellúrázott 
egyszerűfejezetű lizénák, félkörös záródású hármas osztatú építéskorabeli nyílászárók, vakolt 
keretezéssel 
Kapu, kerítés: építéskorabeli tégla lábazatú és pillérű haidekker kerítés 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló (villaépület) 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. Az előtető toldalék bontható. A tetőfedés anyaga kiváltható 
hornyolt cserép, természetes pala, vagy korcolt fémlemezfedésre. A kerítés jellege, kinézete 
védendő, újragyártható. 
 

 



Utcanév, házszám: Csoma utca 60. 
Városrész: Szabótelep 

Hrsz: 175411 12. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, frízes főpárkány, frízben virágos 
meanderrel, lelógó, strukturált vakolatú kötényelemmel, szemöldökös-kötényes profilozott 
nyíláskeretezéssel 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. A lábazat túl erős kontrasztú, a rolókat javasolt 
besüllyeszteni. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Csoma utca 62. 
Városrész: Szabótelep 

Hrsz: 175412 13. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, fogsoros főpárkány, kváderezett 
homlokzati mezők, profilos, szemöldökös-kötényes nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli bejárati nagykapu 
 
Beépítési mód (telepítés): zártsorú 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. A korabeli bejárati kapu védendő, rossz állapot esetén 
újragyártása javasolt az eredeti alapján. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Damjanich utca 47. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176658 14. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, meanderes főpárkány, építéskorabeli 
ablakok 
 
Kapu, kerítés: tégla támfalon ciklopkő vakolat, egyszerű haidekker kerítés 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Dessewffy utca 48. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176724 15. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós népi 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, profilos párkányról lelógó meanderes 
záróelem, nyílászárók körüli profilozott indás, geometrikus betétdíszű keretezés 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:   
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. Igényes, különleges homlokzati díszítése leginkább értékes 
része az épületnek. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Dobos utca 17. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171463 16. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, sátortetős, változatos tetőidomú, előreugró középrésszel 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, meanderes főpárkánnyal az utcai 
homlokzaton, stilizált fejezetű falpillérek, egyszerű profil nélküli nyíláskeretek 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli kőlábazatú és pillérű kerítés kovácsoltvas mezőkkel és nagykapuval 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadon álló (villaépület) 

 

 
Indoklás, javaslat:   
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. Az utólagos előtető nem része a védelemnek, a tetőfedés 
hornyolt cserépfedésre, természetes palafedésre cserélhető. A kerítés jellege védendő, a 
kerítésmezők újragyártott elemmel cserélhető. 
 

 



Utcanév, házszám: Dobos utca 19./Szent Imre 
Herceg utca 64c. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171464 17. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, sátortetős 
 
Építészeti stílus: modern (bauhaus jellegű) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: enyhén megmozgatott előépítmények, egyszerű profilozású 
főpárkány és nyíláskeretek, nyílások melletti téglaburkolat 
 
Kapu, kerítés: kő lábazatú és pillérű kerítés, haidekker rács elemekkel 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadon álló (villaépület) 

 

.  

Indoklás, javaslat: 
A kora modern stílus ritka képviselője a kerületben. Elsősorban nyugodt tömegformálása, 
ablakkiosztása védendő. Tetőfedése hornyolt cserépfedésre cserélhető. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Emília utca 11. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172026 18. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: art deco 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolt, jellegzetes nyílások és rácsok 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli beton 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadonálló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az egyedi, a főhomlokzaton erőteljesen megjelenő ablakszerkezet fokozottan védendő, anyagában 
szerkezeti megoldásában csak az eredeti alapján lehet felújítani, homlokzati dominanciáját meg kell 
őrizni. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Eötvös utca 16. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171928 19. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, vakolt nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Szép arányú, igényes díszítésű épület, a kerületi téglaburkolatú épületek szép példája. Az 
épülettömeg, ablakkiosztás, díszítések, anyaghasználat védendő.  

 
 
 

 



Utcanév, házszám: Erdő utca 6. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171674 20. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (neogótikus) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös téglából, 
homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: bejárati nagykapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, utca felé zártsorúan megjelenő 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Egyedi téglaburkolatú épület. Az ablakok osztását, jellegét az eredetinek megfelelően javasolt 
visszaállítani, az egységes utcaképi megjelenés érdekében. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Frangepán utca 113. 
Városrész: Pacsirtatelep 

Hrsz: 179773 21. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra lizénákon nyugvó profilozott főpárkány, 
strukturált vakolatú lelógó köténnyel, hármas osztatú ablakok oszloppal profilozott 
nyíláskeretezéssel, terméskő lábazattal 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Tipikus nyíláskiosztású, épület. Díszítése, lábazata ép, igényes anyaghasználat jellemzi. 
Főhomlokzata eredeti formájában megőrzendő. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Gábor utca 11. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172154 22. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, vakolat kváderezés, tagozott főpárkány és 
nyíláskeret 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Pesterzsébeten ritka díszítőelemekkel tagolt, kváderezett homlokzat. Ablakkiosztása, nyugodt 
tömegformálása, díszítő tagozatai  értéket képviselnek, megtartandók.  

 
 

 



Utcanév, házszám: Gólya utca 2. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171577 23. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, kontyolt nyeregtetős, sarkon újkori ablakkal 
 
Építészeti stílus: historizáló 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla és vakolat architektúra homlokzat, téglaburkolat, vakolt, 
profilozott nyíláskeretek 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen bejárati kapu 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek keretes beépítéssel, zártsorú 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Hangsúlyos saroképület. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, 
mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti 
anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Hitel Márton utca 14. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 173125 24. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: emeletes magastetős, változatos tetőidommal, kétszintes 
 
Építészeti stílus: szecessziós (Kós Károly jellegű, népi) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: különböző oromzati kiképzések, erőteljesen kiugró fa faragott 
párkány 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, keretes 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Népi szecessziós, kétszintes épület, míves fa díszítőpárkánnyal. Anyaghasználata, nyílásméretei, 
kiosztása védendő. Csak az eredeti állapotra, anyaghasználatra jellemző módon újítható fel.  

 
 

 



Utcanév, házszám: Hitel Márton utca 16. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 173124 25. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla és vakolat architektúra,  homlokzatburkolat világos tégla, 
barokkos jellegű nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: tégla kerítés, jellegtelen rács 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, keretes 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az épület utcai homlokzatát pasztelles színek használatával 
egységesen szükséges felújítani. A téglaburkolat megőrizendő, tisztítani szükséges. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Hosszú utca 12. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172303 26. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: emeletes nyeregtetős, kétszintes 
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra nyíláskeretek és díszek vörös téglából, 
homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: tégla kerítés nagykapuval 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, keretes 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Igényes díszítésű, tégla burkolatú kétszintes ház. Kevés kétszintes épület jellemzi a századforduló 
körül épült Pesterzsébetet. Felújítás során az utcai homlokzat védendő, eredetinek megfelelően 
javasolt felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Hosszú utca 46. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172338 27. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla és vakolat architektúra, tagozott főpárkány, profilozott 
nyíláskeretezés, tégla homlokzatburkolat 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Hosszú utca 47. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172280 28. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, tagozott főpárkány, profilozott 
nyíláskeretezés, tégla lábazat 
 
Kapu, kerítés: téglakerítés, újkori kapuval 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, keretes beépítés 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. Az adott homlokzatot csak egységes módon, és egy időben 
lehet felújítani (tulajdonviszonyoktól függetlenül). A kapunyílás, kerítésfal az épület 
megjelenésének szerves része, védendő. 
 

 



Utcanév, házszám: Hosszú utca 50. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172340 29. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, tagozott főpárkány, korabeli nyílászárók 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen, nagykapu 
 
Beépítési mód (telepítés): zártsorú 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Fő értéke egyedi ablakosztása, ami védendő, ami az eredetinek megfelelő módon, és 
anyaghasználattal újulhat meg. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, 
osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti 
anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 
 

 



Utcanév, házszám: Hosszú utca 62. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172999 30. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, magastetős, változatos tetőidommal, kiugró, íves előépítménnyel 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: oromzaton íves vakolt keret 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület tömege, tagolása, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 
 

 



Utcanév, házszám: Ilona utca 15. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172212 31. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, tagozott főpárkány és nyíláskeretek 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 
 

 



Utcanév, házszám: János utca 77./ Emília utca 10. 
(saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171990 32. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla homlokzatburkolat, vakolat nyíláskeretek, „osztópárkány” 
és tagozott főpárkány 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, oldalhatáron álló, keretes beépítésű 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. A lábazat színének dominanciája, kontrasztja eltúlzott, 
valószínűleg az eredeti állapottól eltérő. 

 
 



Utcanév, házszám: Jókai Mór utca 38./ Sárrét utca 
24. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172120 33. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla homlokzatburkolat, vakolat nyíláskeretek és főpárkány 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen, átforduló épületsarkon újkori bejárattal 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, keretes beépítéssel, utca felé zártsorúan megjelenő 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Jókai Mór utca 69./Kossuth Lajos 
utca 88a (saroktelek) 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172942 34. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, változatos tetőidomú magastetővel, eklektikus és szecessziós 
üvegezett tornáccal 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, sarkokon oszloppal, közbenső mezők 
kváderezett vakolattal, egyszerű nyíláskerettel 
 
Kapu, kerítés: Jókai utca felől, tégla lábazatú Haidekker rácsos kerítés és kapu 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadon álló villaépület 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Igényes villa, mely tömegformálásában, illetve összes homlokzatára tekintettel megőrzendő, az 
eredeti állapotnak megfelelően újítandó fel. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Kende Kanuth utca 59./Vas 
Gereben utca 1. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172354 35. 

Jelenlegi funkció: gyógyszertár 
Tulajdonviszony: önkormányzati tulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, tagozott főpárkány frízzel, egyszerű 
nyíláskeretezés, átalakított vakolat, kváderes lábazat 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen kapu 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, keretes beépítés, utca felől zártsorú 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Saroképület, mely mérete ellenére viszonylag épen megmaradt. Ablakosztása, díszítése 
tömegformálása védendő. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, 
mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti 
anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 
 

 



Utcanév, házszám: Királyhágó utca 17. 
Városrész: Pacsirtatelep 

Hrsz: 178638 36. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, sarok amírozás, egyszerű párkány, 
geometrikus mintázatú nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli kovácsoltvas kerítés és kapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. A kerítés és kerítés kapu jellege védendő, újragyártható az 
eredetit figyelembe véve.  

 
 

 



Utcanév, házszám: Klapka utca 97. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176617 37. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős deszka ormzattal 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, vakolt lábazati és főpárkány, sarok 
amírozás, profilozott nyíláskeretek gerendázattal 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. A homlokzat színezés felülvizsgálandó, kevésbé kontrasztos 
színválasztással. 

 
 

 



Utcanév, házszám: Kossuth Lajos utca 18. 
Városrész: Pesterzsébet városközpont 

Hrsz: 171038 38. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszint + emelet, nyeregtetős középrész oromzattal kiemelve 
 
Építészeti stílus: historizáló (neobarokk) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, lábazatról induló, korinthoszi oszlopfős 
falpillérek fölötti főpárkány, emeleti nyílások fölött vakolt fűzér 
 
Kapu, kerítés: terméskő keretezésű, építéskorabeli bejárati ajtó 
 
Beépítési mód (telepítés): zártsorú 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Egyedi hangulatú, és szerkezeti megoldású épület. Utcai homlokzatának díszítése, tömegformája, 
anyaghasználata felújítás során nem sérülhet. 

 
 



Utcanév, házszám: Kossuth Lajos utca 35. 
Városrész: Pesterzsébet városközpont 

Hrsz: 170204/82 39. 

Jelenlegi funkció: iskola 
Tulajdonviszony: fővárosi tulajdon 
Tömeg, arányok: földszint + emeletes kontyolt nyeregtetős saroképület 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla-vakolat architektúra, főpárkány, nyíláskeretezés, 
osztópárkányok, lábazat téglából, közöttük vakolt felületek 
 
Kapu, kerítés: - 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, keretes beépítésű 

 

 
Indoklás, javaslat: 
A Kossuth Lajos utcán településképi szempontból is jelentős iskolaépület, elsősorban tégla 
díszítésű homlokzata, ablak kiosztása védendő. 

 
 



Utcanév, házszám: Kossuth Lajos utca 49. 
Városrész: Pesterzsébet városközpont 

Hrsz: 170442 40. 

Jelenlegi funkció: középület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: többszintes nyeregtetős, előreugratott emeleti középrésszel 
 
Építészeti stílus: modern (art deco) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, egyszerű tagolású erőteljes 
nyíláskeretezés, középrész nagyméretű nyílásai keretezéssel összefogva 
 
Kapu, kerítés: - 
 
Beépítési mód (telepítés): keretes, zártudvaros 

 

  
Indoklás, javaslat:  
Kevés meglévő épület maradt fenn a kerületben a kora modern időkből. A homlokzati tagolás, 
díszítés megőrzendő. Az eredeti ablakosztást, különös tekintettel a szimmetrikus homlokzat miatt 
fontos tartani. 

 
 



Utcanév, házszám: Kossuthfalva utca 14./ Fás utca 
19. (saroktelek) 
Városrész: Szabótelep 

Hrsz: 175290 41. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős saroképület 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös téglából, 
homlokzatburkolat világos színű téglából kerámia lábazattal 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



Utcanév, házszám: Kölcsey utca 21./ Pirók Gyula 
utca 18. (saroktelek) 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176118 42. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, profilozott főpárkány, frízzel, tagozat 
nélkül vakolt nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek keretes, oldalhatáron álló „cselédlakással” 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



Utcanév, házszám: Köteles utca 55./ Hosszú utca 
121. (saroktelek) 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 174707 43. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: erőteljes geometrikus frízszerű „főpárkány” 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, oldalhatáron, keretes beépítésű 

 
 

 
Indoklás, javaslat: 
Az egyik legrégebbi épület a századforduló környékéről, igényes díszítéssel. Az épület utcai 
homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Kövező utca 12. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171489 44. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla-vakolat architektúra, tégla falmezőkés kiugrás nélküli 
lábazati párkány, profilozott nyíláskeretek, lizénákon nyugvó profilozott frízes főpárkány 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
A felújításon átesett homlokzatnál célszerű lenne egységesen kezelni a homlokzati színeket, 
díszítéseket. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrizendők. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Lázár utca 20. / Pöltenberg utca 
103. (saroktelek) 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176242 45. 

Jelenlegi funkció: Lázár Vilmos Iskola, középület 
Tulajdonviszony: önkormányzati tulajdon 

Tömeg, arányok: kétszintes, nyeregtetős, pártázatos záródású előépítmény 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: terméskő-vakolat architektúra terméskő lábazattól párkányig 
tartó, terméskő lizénák közötti vakolt mezők, vakolt fogsoros főpárkány, pártázatos előépítmény, 
geometrikus jellegű nyíláskeretek 
Kapu, kerítés: terméskő lábazatú és pillérű kerítés, újkori betét mezőkkel 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, keretes 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Egyedi hangulatú, igényes homlokzati díszítéssel épült iskolaépület. Tömegformálása 
kiegyensúlyozott, középülethez méltó. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az 
ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az 
eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani 

 



 
Utcanév, házszám: Mártonffy utca 29./B Nyári Pál 
utca 95. (saroktelek) 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 173840 46. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós (Kós Károly stílusú) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, homokkő lábazat, faragott fa oromzatos, 
sarkon apszis jellegű bővítéssel 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen vasbeton 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadon álló (villaépület) 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Mikszáth utca 6. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172778 47. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla-vakolat architektúra, tégla homlokzatburkolat, vakolt 
nyíláskeretezés és főpárkány, főpárkányról lelógó kötényelemekkel 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli haidekker rácsos nagykapu és kerítés 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrizendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével 
szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Mikszáth utca 8. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172777 48. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra sima falfelület, profil nélküli nyíláskeret a 
hármas, félkörös záródású nyílások körül 
 
Kapu, kerítés: új, kő lábazatú és pillérű kerítés négyzetrács mezőkkel 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 
 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület két épülettömegből áll, a háromosztású ablakkal rendelkező épületrész értékesebb. A 
falazott kerítést javasolt megtartani. 
 

 



 
Utcanév, házszám: Nagysándor József utca 61./ 
Török Flóris utca 117. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171398 49. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: íves kialakítású, földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós jellegű 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, lábazatról induló kanellúrázott falpillérek 
stilizált fejezettel, profilozott főpárkány, profilozott nyíláskeretekkel 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek keretes beépítéssel 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Nagysándor József utca 76. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176780 50. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló  
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, világos homlokzati burkolótégla, lábazati 
„párkány” nyíláskeretek és főpárkány vörös téglából 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli bejárati nagykapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, utca felől zártsorú 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. A kapu védendő. 

 



 
Utcanév, házszám: Nagysándor József utca 102. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176178 51. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: histrizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla-vakolat architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös színű 
téglából, homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrizendőek. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével 
szabad felújítani. Az épület tégla falburkolatát elburkolás, festés helyett csak tisztítani szükséges. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Nagysándor József utca 117. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172721 52. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős, építéskorabeli üzletajtókkal 
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös téglából, 
homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli kovácsoltvas kapu, falazott kapupillér fedkővel 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Ősz utca 15. / Eötvös utca 1. 
(saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171891 53. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős, kismértékű sarokrizalittal 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, különböző vakolatstruktúra, geometrikus 
díszítés 
 
Kapu, kerítés: téglakerítés, jellegtelen fémkapu 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelken, oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. Az épület színezése újragondolható. 

 



 
Utcanév, házszám: Pannónia utca 22. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 174022 54. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Helyszínrajz 
 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős változatos tetőidommal, enyhén kiugró 
„sarokrizaliton” és a sarkon íves előépítménnyel 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló (villaépület) 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegformálása, mértéktartó homlokzata védendő építészeti érték.  Az épület utcai 
homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 
 



 
Utcanév, házszám: Perczel Mór utca 15. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176143 55. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős, saroktoronnyal 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, egyszerű párkány és lábazatkialakítás, 
nyílászárók mellet párkányt „tartó” kanellúrázott oszlopok 
 
Kapu, kerítés: újkori téglalábazatos és pilléres, fabetétes mezőkkel 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat:  
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Pirók Gyula utca 28. / Tompa 
utca 20. (saroktelek) 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176068 56. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős saroktelek 
 
Építészeti stílus: historizáló 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla-vakolat architektúra, lábazat, párkán, lizénák, 
nyíláskeretek téglából, falfelületek vakoltak 
 
Kapu, kerítés: újkori 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló keretes 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Rákóczi utca 25. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171937 57. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős  
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös színű tégla, 
homlokzatburkolat világos színű tégla 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen, újkori 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
A tégla díszítésű homlokzat a leginkább értékes része az épületnek. A hasonló, védendő 
szomszédos épülettel együtt telepítése is jelentős városépítészeti érték. Az épület utcai 
homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Rákóczi utca 27. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171936 58. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős  
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös színű tégla, 
homlokzatburkolat világos színű tégla 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen, újkori 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Rákóczi utca 31a. (részben) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171934 59. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla homlokzatburkolat, barokkos jellegű vakolt nyíláskeretek 
és főpárkány 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen, újkori 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakai osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrizendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével 
szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Rákóczi utca 31b./Kende Kanuth 
utca 27. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172069 60. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős, változatos tetőidommal, tornyos középrizalittal 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolt homlokzati felület, profilozott nyíláskeret, 
középrizalitnál ornamentális kialakítás 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, oldalhatáron, utca felől zártsorú megjelenésű 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Rákóczi utca 37. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172065 61. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolt homlokzati felület, profilozott főpárkány betételemekkel 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
A fa tagozata, tömegformája, tető és ereszmegoldása egyedi megjelenést biztosít az épületnek. Az 
épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrzendő.  

 
 
 



 
Utcanév, házszám: Sas utca 26. /Nyári Pál utca 90a. 
(saroktelek) 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172794 62. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, hullámzó nyíláskeretek, frízben bojtos 
végű kötényelemek, sarok kiemelése 
 
Kapu, kerítés: falazott vakolt kerítés, deszkakapu – részben építéskorabeli 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek keretes beépítéssel, oldalhatáron 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. Értékes része a védelemnek az épített gyalogos kapubejárat. 

 



 
Utcanév, házszám: Sárrét utca 6. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172110 63. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös színű téglából, 
homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Sebestyén utca 7. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172315 64. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla és vakolat architektúra homlokzat, vakolt, „kváderezett” 
nyíláskeretek, armírozás és főpárkány tégla 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrizendők. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével 
szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Sebestyén utca 24. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172378 65. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla és vakolat architektúra, homlokzat és fríz tégla, vakolt 
nyíláskeretek, kő lábazat 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Igényes tégla díszítésű épület. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, 
osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti 
anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Szabadság utca 63. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 176847 66. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, kváderezett lizénák, frízes tagozott 
főpárkány, vakolt nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Visszafogott, vakolatdíszítésű polgárház. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az 
ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az 
eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Székelyhíd utca 8./ Ady Endre 
utca 162. (saroktelek) 
Városrész: Pacsirtatelep 

Hrsz: 177255 67. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: önkormányzati tulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, lábazati és főpárkány szemöldökös, 
összefogott nyíláskeretezéssel 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, keretes beépítésű 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Részben átépített bejáratú, jó arányú kisvárosi lakóház, mértéktartó díszítéssel. Az épület utcai 
homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő.  

 



 
Utcanév, házszám: Szent Erzsébet tér 6. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171531 68. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós (népi) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, építés korára jellemző nyílászárók, fa 
konzolokon nyugvó tető 
 
Kapu, kerítés: falazott, vakolat, kváderes kerítés, műkő felső szakasszal 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
A kerületben ritkán előforduló népi szecessziós lakóépület. Tömegformája, tetődíszítése is védendő 
értéket képviselnek. Az épület utcáról látható összes homlokzatának díszítése, tagozatai, az 
ablakok, osztása, mérete az eredeti (építéskori) állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai 
homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Szent Erzsébet tér 7. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171532 69. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős, enyhén előreugró sarokrizalittal 
 
Építészeti stílus: szecessziós (népi) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, tagozott főpárkány, nyíláskeretező, 
különböző formai kialakítású tagozott, vakolt profil 
 
Kapu, kerítés: újkori, jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület erős kontrasztú színezése megváltoztatható. Az épület utcai homlokzatának díszítése, 
tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. 

 



 
Utcanév, házszám: Szent Imre herceg utca 6. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171964 70. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös, 
homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen kerítés 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló, utca felé zártsorúan megjelenő 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Egységes, tégla burkolat díszítésű épület. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az 
ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az 
eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Szent Imre herceg utca 41./ 
Kossuth Lajos utca 60. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172408 71. 

Jelenlegi funkció: plébánia (lakó övezet) 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (neogótikus) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat-tégla architektúra, vakolt falmező, téglából falazott 
rizalitok és nyíláskeretek, tagozott tégla főpárkány és lábazat (újrafalazott) 
 
Kapu, kerítés: falazott, vakolt kváderes kerítés, műkő felső szakasszal 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, Szent Imre herceg utca felől zártsorú 

 

 
Indoklás, javaslat: 
A templommal egységes építészeti stílussal épült. Az épület utcai homlokzatának díszítése, 
tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai 
homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Szent Imre herceg utca 47. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172438 72. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (olaszos reneszánsz) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, tagozott főpárkány és nyíláskeretek, 
korinthoszi oszloppal 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Tipikus három osztású ablaknyílású épület. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az 
ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az 
eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Szent Imre herceg utca 56./ 
Kövező utca 18. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171486 73. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős, sarkon üzletbejárattal 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, nyílások fölött párkányról lelógó 
kötényelemek, strukturált vakolattal stilizált lizéna pillérek, profilozott főpárkány frízban 
konzolokkal 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek keretes beépítéssel, Kövező utca felől zártsorú megjelenéssel 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Különösen értékes homlokzati díszítésű épület. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, 
az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot 
az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Szent Imre herceg utca 75. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172651 74. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, világos homlokzati burkolótégla, lábazati 
„párkány” nyíláskeretek és főpárkány vörös téglából, kő lábazat 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen  
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Arányos, tégla burkolatú homlokzat, igényes díszítéssel. Az épület utcai homlokzatának díszítése, 
tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai 
homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Szent Imre herceg utca 81a./ 
Nagysándor József utca 70. (saroktelek) 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176785 75. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszint + emeletes, kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: modern (Bauhaus jellegű) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, emeleten az íves, tömör mellvédű erkélyt 
lezáró dobozszerű előugrással 
 
Kapu, kerítés: 20. századi 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegarányai, utcai homlokzata, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti 
állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Szent Lajos tér 1. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176641 76. 

Jelenlegi funkció: templom 
Tulajdonviszony: Esztergom-budapesti római katolikus főegyházmegye 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (neoromán) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: egyhajós templom két oldalkápolnával, dongaboltozatos, 
egyenes záródású szentéj, hegyes sisakos torony, bélletes kapuzat, oromfalán rózsaablak 
 
Kapu, kerítés: - 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadonálló (templomdombon) 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrizendő. A homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad 
felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Tátra tér, Élmunkás lakótelep 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172539/1, 172539/2 
172539/3, 172539/4 
172539/5, 172539/6 

77. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: többszintes, enyhe hajlású tetővel 
 
Építészeti stílus: modernista (szocialista realista) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, sima vakolt felületek, vakolt nyíláskeretek, 
műkő lábazat 
 
Kapu, kerítés: - 
 
Beépítési mód (telepítés): keretes és vonalas tömbbeépítés 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Elsősorban a lakótelep telepítése védendő. Az egységes utcakép megtartása a cél, ezért nyílászáró 
cserénél törekedni kell az ablakosztás megtartására, a díszítések megőrzésére. 

 



 
Utcanév, házszám: Téglagyár tér 4. 
Városrész: Gubacs 

Hrsz: 170013/7 78. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: többszintes, lapostetős 
 
Építészeti stílus: modern (1956 után épült) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: látszó téglaburkolat, részben zárt, részben nyitott mellvédekkel, 
tömör mellvédekben mázas kerámia betétekkel 
 
Kapu, kerítés: - 
 
Beépítési mód (telepítés): modern, keretes beépítés 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrizendők. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével 
szabad felújítani. A tégla burkolat megőrzendő. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Thököly utca 11. 
Városrész: Külső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 173113 79. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös téglából, 
homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen  
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Arányos, tégla burkolatú homlokzat, igényes díszítéssel. Az épület utcai homlokzatának díszítése, 
tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai 
homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Török Flóris utca 43. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171627 80. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, vakolt nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: téglakerítés, deszkakapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Különösen szépen díszített főhomlokzatú lakóépület. Az épület utcai homlokzatának díszítése, 
tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai 
homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 
 



 
Utcanév, házszám: Vas Gereben utca 21./Jókai Mór 
utca 60. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172345 81. 

Jelenlegi funkció: intézményi épület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla és vakolat architektúra, homlokzat vakolt, fríz, 
nyíláskeretek: tégla, lábazat: vakolt, kváderezett 
 
Kapu, kerítés: nagykapu 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, keretes beépítéssel, zártsorú megjelenés 

 

 
Indoklás, javaslat: 
A beépítés zártsága csökkenthető a belső udvarban. Visszafogott díszítésű, egyedi épület. Az utcai 
homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Vécsey utca 3./Nagysándor 
József utca 107. (saroktelek) 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 172716 82. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, sátortetős, változatos tetőidommal, sarokrizalittal 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, stilizált geometrikus „párkánytagozatok”, 
tagozatok, strukturált vakolatú főpárkányról lelógó kötényelemekkel 
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli haidekker mezős kerítés, szecessziós felsőzárással, kovácsoltvas 
kapuval 
Beépítési mód (telepítés): Nagysándor József utca felől oldalhatáron álló beépítéssel 

 

.  
Indoklás, javaslat: 
A saroképület igényes, viszonylag ép díszítése mellett építés korabeli kerítés tartozik, mely szintén 
védendő, az épület megjelenésének szerves része. Az épület utcai homlokzatának díszítése, 
tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai 
homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani, a kerítés felújítani, 
egyedi elemeit újra készíttetni lehet csak. 



 
Utcanév, házszám: Vécsey utca 8./Nagysándor 
József utca 98. (saroktelek) 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176767 83. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: részben megtartott, klasszicista épület eklektikus stílusban átalkaítva, sarok és 
Nagysándor utcai homlokzat 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, vakolt lizénákkal, főpárkánnyal és 
lábazattal kialakított falmezők, Vécsey utcai homlokzaton ki-be nyíló nyílászárókkal  
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek keretes beépítéssel 

 

 
Indoklás, javaslat: 
 Az épület történeti értéke is jelentős. A tagozatok erősen sérültek, a színezés felújítás során 
változtatandó, kevésbé kontrasztos módon.. Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az 
ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítandó.  

 



 
Utcanév, házszám: Vécsey utca 12. 
Városrész: Kossuthfalva 

Hrsz: 176765 84. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló, kora eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla és vakolat architektúra, tégla főpárkány, frízben világos 
téglabetétekkel, tégla nyíláskeretezés és „sarokarmírozás” 
 
Kapu, kerítés: jellegtelen 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Egyedi, tégla díszítéses épületegyüttes. Kapuzata cserélhető. Az épület utcai homlokzatának 
díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az 
utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Vécsey utca 34./ Damjanich utca 
57. (saroktelek) 
Városrész:  Kossuthfalva 

Hrsz: 176652 85. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 

Tömeg, arányok: magasföldszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla-vakolat architektúra, világos tégla homlokzatburkolat, 
vakolt lábazat, profilozott lábazati és főpárkány, tagozott, barokkos szemöldökű nyíláskeretezéssel 
 
Kapu, kerítés: Damjanich utcán újkori téglakerítés, Vécsey utcában építéskorabeli falazott 
lábazatú és pillérű kerítés, kovácsoltvas betétekkel 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, szabadon álló, Vécsey utcán telekhatárra épített 

 

 

Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrizendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével 
szabad felújítani. A lábazat színe kevésbé kontrasztos, szürke szín használatával kedvezőbb lenne. 
Az építkezéskorabeli kerítésrész megtartandó. 

 



 
Utcanév, házszám: Viola utca 9. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171720 86. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős, változatos tetőidommal 
 
Építészeti stílus: romantikus (olaszos reneszánsz) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, kváderezés, profilos nyíláskeretek  
 
Kapu, kerítés: építéskorabeli téglakerítés, deszkakapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az erősen leromlott állapot miatt gyors beavatkozásra szorul. Az épület utcai homlokzatának 
díszítése, tagozatai, tömegarányai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak megfelelően 
megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 
 



 
Utcanév, házszám: Vízisport utca 2. – Fürdő főépület 
Városrész: Gubacs 

Hrsz: 170023 87. 

Jelenlegi funkció: Fürdőépület 
Tulajdonviszony: fővárosi tulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős, változatos tetőidommal 
 
Építészeti stílus: modern (két Világháború közötti, „birodalmi” stílus) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, vakolat nyíláskeretek, kő lábazat és kő 
burkolatú bejárati előépítmény  
 
Kapu, kerítés: - 
 
Beépítési mód (telepítés): szabadon álló 

 

 

Indoklás, javaslat: 
A főépület védendő, elsősorban a kupolatér. Az épület építészeti értékeinek, az épület hangsúlyos 
elemeinek (főbejárat, kupola stb.) továbbfejlesztésével, újraértelmezésével fejleszthető a fürdő 
területe. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Vörösmarty utca 36. / 
Nagysándor József utca 32. (saroktelek) 
Városrész: Pesterzsébet városközpont 

Hrsz: 177533 88. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, kontyolt nyeregtetős saroképület 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, fejezet nélküli lizénákkal kialakított 
mezők, főpárkány, profilokból kialakított meanderes 
 
Kapu, kerítés: újkori 
 
Beépítési mód (telepítés): saroktelek, keretes beépítéssel 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok osztása, mérete az eredeti állapotnak 
megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat figyelembevételével 
szabad felújítani. 

 



 
Utcanév, házszám: Zalán utca 14. 
Városrész: Szabótelep 

Hrsz: 175548 89. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: eklektikus 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, konzolos, fogsoros, frízes főpárkány, 
geometrikus díszítésű, szemöldökös nyíláskeretezés ciklopkő lábazat 
 
Kapu, kerítés: tégla pillérek közötti, építéskorabeli kovácsoltvas kapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. A kapu oszlopok szerves részei a homlokzat 
megjelenésének. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Zalán utca 50. 
Városrész: Szabótelep 

Hrsz: 175571 90. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: szecessziós 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: vakolat architektúra, frízes főpárkány, lábazatról induló, stilizált 
saroklizénák, lábazaton ülő, szemöldökkel, záródó nyíláskeretezés 
 
Kapu, kerítés: a kerítés egy eleme építéskorabali betonkerítés áttört mezővel, jellegtelen nagykapu 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat: 
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 
 



 
Utcanév, házszám: Zrínyi utca 15. 
Városrész: Belső-Erzsébetfalva 

Hrsz: 171745 91. 

Jelenlegi funkció: lakóépület 
Tulajdonviszony: magántulajdon 
Tömeg, arányok: földszintes, nyeregtetős 
 
Építészeti stílus: historizáló (orientális) 
 
Homlokzatképzés, részletképzés: tégla architektúra, nyíláskeretek és díszek vörös színű téglából, 
homlokzatburkolat világos színű téglából 
 
Kapu, kerítés: - 
 
Beépítési mód (telepítés): oldalhatáron álló 

 

 
Indoklás, javaslat:  
Az épület tömegarányai, utcai homlokzatának díszítése, tagozatai, az ablakok, osztása, mérete az 
eredeti állapotnak megfelelően megőrzendő. Az utcai homlokzatot az eredeti anyaghasználat 
figyelembevételével szabad felújítani. 

 


