
54/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet 

A településkép védelméről 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjai alapján, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, a Magyar 

Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért 

felelős miniszter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Körös- Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság, valamint a Város hatályos Partnerségi Egyeztetési Szabályzatában meghatározott 

Partnerek véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása, értelmező rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet (továbbiakban: R) célja Hódmezővásárhely 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, továbbéltetése és átörökítése.  

(2) Jelen R hatálya Hódmezővásárhely város teljes közigazgatási területére kiterjed. 

(3) Jelen R 21-29. § hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 

közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy 

köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy 

tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve plakát elhelyezésére terjed ki. 

(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi fióktelepét is – aki (amely) a (3) bekezdésben meghatározott területen, 

ingatlanon reklámot, plakátot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint 

reklámot, plakátot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki. 

(5) Jelen R alkalmazása a vonatkozó jogszabályok jegyzékében felsorolt, mindenkor hatályos, 

magasabb szintű jogszabályok előírásaival együtt, a jelen rendeletben foglalt 

kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt történhet. 



(6) A R alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke 

a) együtt kezelendő közterületek – a fenntartás és tervezés szempontjából összetartozó, a 2. 

melléklet 3. fejezetében felsorolt közterületek 

b) környezeti mintaelem – az illeszkedés érdekében példaként tekintendő, paramétereiben 

és formai jellemzőiben mintaként kezelendő épület, vagy épületrészlet. 

c) információs célú berendezés – az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati 

faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó; 

d) közérdekű molinó – olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős 

eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült 

hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között 

van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának 

tervezett és engedélyezett részét. 

e) közérdekű reklámfelület – olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, 

amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, 

fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől 

elkülönülten kerül elhelyezésre; 

f) más célú berendezés – az ülő- és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a 

telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló 

berendezés, korlát és közterületi illemhely. 

g) E rendelet alkalmazásában szín: 

ga) Harmonikus ~: a városban alkalmazható színek, melyek a következők lehetnek: 

föld-, pasztell-, mediterrán- (kisebb arányban), évszakszínek de kizárva a rikító-, 

élénk-, papagáj-, fagylalt-, a trópusi színeket, a semleges színek közül pedig a 

feketét és fehéret. Elsősorban meleg-, másodsorban hideg színek is 

alkalmazhatók. 

gb) Meleg~: sárga, narancs, vörös, bíbor és árnyalataik, melyek a nap, a tűz, a vér 

fogalmához kapcsolódnak.  

gc) Hideg~: zöld, kék, melyek a vízhez, a jéghez és a vegetációhoz köthetőek.  

gd) Semleges hőmérsékletű~: citromsárga, lila és árnyalataik. 

ge) Pasztell~: A színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a 

szín mellett) csak fehér tartalma van, fekete nincs. A "pasztell" egyben 

árnyalatjelző. 

gf) Fagylalt~: Világos színek csoportja, de a pasztellnél telítettebbek, akár harsányak is 

lehetnek. 

gg) Papagáj~: A különösen harsány színre, vagy tarka színcsoportra mondjuk. 

Nemcsak a tolakodó tarkaságot, az erős és árnyalat nélküli színeket jelentik, 

hanem az anyag értéktelenségére is utalnak. 

gh) Föld~: A barna-vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé és 

közepesen sötét árnyalatait nevezzük földszíneknek. A természetközeli, nyers, 

meleg színek, a talaj, a homok, egyes kövek, az avar, a fák kérgének és a 

földfestékek színei. 

gi) Mediterrán~: A Földközi-tenger menti országok tájaira és épített környezetére 

utaló színek. Rokonságban állnak a földszínekkel, de ezeknél vidámabbak, 

színesebbek. 

gj) Trópusi ~: A trópusi tájak (buja vegetáció, élénk színű állatok, színes gyümölcsök) 

tarkaságára utaló színek. 



gk  Évszak~: Az évszakok hangulatára utaló színek. 

gl) Semleges ~: fehér, fekete, szürke. 

II. FEJEZET 

A HELYI VÉDELEM 

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek 

2.1. A helyi védelem feladata, általános szabályai 

2. § 

(1) A város területén védeni kell a művi és természeti környezetet, ezen belül a történetileg 

kialakult építészeti, városképi, településszerkezeti hagyományokat, jellegzetességeket, az 

épített környezet értékeit.  

(2) Épületek, építmények építése, átalakítása, bővítése csak környezetbe illően, a beépítési, 

telekhasználati, homlokzatképzési, anyaghasználati hagyományok figyelembe vételével 

történhet. 

(3) A város történetileg, építészetileg legjellegzetesebb, legértékesebb városszerkezeti elemeit, 

épületeit, építményeit, védetté kell nyilvánítani. 

(4) A védettség fokozatai:  a) országos (műemléki) védettség  

b) helyi védettség 

(5) Azokat az (1) bekezdésben felsorolt szempontok alapján értékes területeket, illetve egyedi 

jellegzetességeket, amelyeknek műemléki védettsége nem indokolt, helyi védelemben kell 

részesíteni. 

2.2.  A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai 

3. § 

(1) Védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére bárki javaslatot tehet. A városi 

főépítészhez benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell az építmény/terület adatait (utca, 

hsz., hrsz., tulajdonos, kezelő, stb.), az építmény védetté nyilvánítás szempontjából 

lényegesnek tartott részeiről készített fotókat, helyszínrajzot, valamint építész-, vagy 

településtervezési jogosultsággal rendelkező szakember által készített szakvéleményt. 

(2) A kérelmet a városi főépítész a helyi tervtanáccsal véleményezteti, majd annak támogatása 

esetén értékvédelmi szakvéleményt készíttet az érintett ingatlanról (területről), amely 

annak város- és építészettörténeti, építészeti és műszaki jelentőségét, illetve állapotát 

mutatja be. 



4. § 

(1) A helyi védelem alatt álló ingatlanokról naprakész nyilvánítást kell vezetni, amelyet a 

városi főépítész felügyel. 

(2) A helyi területi és/vagy egyedi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha  

a) a helyi védelem alatt álló építészeti érték megsemmisült, vagy 

b) az 5. § (1) bekezdésben előírt szakvéleményben foglaltak szerint a védelem 

megszüntetése indokolt. 

(3) Helyileg védett épület bontása csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén 

lehetséges: 

a) bontási dokumentáció (rajzi és fotó)  

b) a védettséget megszüntető önkormányzati döntés (Határozat) másolata. 

(4) A fentieket nem teljesítő esetben a bontás, vagy átalakítás szabálysértésnek minősül és a 

mindenkor hatályos jogszabályok szerint szankcionálandó. 

2.3. Önkormányzati kötelezettségek 

5. § 

(1) A helyi védelemre irányuló eljárás megindításáról – az értékvédelmi dokumentáció 

kivonatának véleményezés céljából történő megküldésével egyidejűleg – tájékoztatni kell a 

tulajdonost, a műemlékvédelmi hatóságot, az állami főépítészt, továbbá a védendő 

területen érintett közművek üzemeltetőit. A javaslattal kapcsolatban az érdekeltek 30 

napon belül írásban tehetnek észrevételt. 

(2) A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről értesíteni kell:  

a) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját, 

b) a védetté nyilvánításra, megszüntetésre javaslattevőt, és  

c) a városi főépítészt. 

(3) Területvédelem esetén a helyben szokásos módon, közszemlére tétel, illetve a sajtó útján is 

közölhető a védetté nyilvánítás, illetve a megszüntetés. 

(4) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés „jogi jellegként” való feljegyzését – a 

Közgyűlési döntés hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül – az önkormányzat 

jegyzője kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál. 

(5) Az építészeti örökség jelen rendelettel meghatározott körén kívüli elemei a továbbiakban 

akkor kerülnek helyi védelem alá, ha a Közgyűlés a Polgármester előterjesztése alapján 

védetté nyilvánítja azokat. A Közgyűlés a beérkező és szabályosan előterjesztett igényeket 

évente egy alkalommal tárgyalja. 



3. A területi védelem meghatározása 

A helyi területi védelem jegyzéke 

6. § 

(1) Helyileg védett terület a város olyan összefüggő része, amely a jellegzetes, egyedi 

településszerkezet legkorábbi emlékeit őrzi, illetve a település történetében betöltött 

szerepe meghatározó, továbbá a helyi védelemben részesülő természeti területek. 

(2) A város közigazgatási területén helyi területi védelem alatt álló területek: Belváros, Susán, 

Tarján és Tabán városrészeknek, továbbá a városi strand és a hajdani Népkert, továbbá a 

téglagyári bányagödrök területe az 1. melléklet 1. és 2. fejezetében körülhatároltak szerint. 

(3) A védelem a településszerkezet, a telekstruktúra és az utcavonal-vezetés jellemzőinek 

megőrzésére és értékóvó fenntartására, illetve a természeti értékek megőrzésére irányul. 

4. Az egyedi védelem meghatározása 

A helyi egyedi védelem jegyzéke 

7. § 

(1) A város közigazgatási területén helyi egyedi védelem alatt állnak az 1. melléklet 3. 

fejezetében meghatározott 

a) építmények  

b) képzőművészeti alkotások  

c) egyedi növényzet 

(2) A helyi védettségben részesülő építmények H1 és H2 jelű védettségi fokozatba tartoznak. 

(3) H2 védettségi fokozat esetében a védelem a teljes épületre, azaz annak tömegformálására, 

homlokzati kialakítására, külső anyaghasználatára és színezésére terjed ki. 

(4) H1 védettségi fokozat esetében a védelem a (3) bekezdésben felsoroltakon túl az egyes 

épületek (jellemzően templomok) belső kialakítására is vonatkozik.  

5. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 

8. § 

(1) Az 1. melléklet 3. fejezetében szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget 

a tulajdonos köteles jókarban tartani, állapotát megóvni. Az adott építészeti örökség 

használata, illetve a rajta végzett építési tevékenység nem veszélyeztetheti fennmaradását, 

továbbá a védelem alatt álló jellegzetességeit. 

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség bontása a 4. § (3) bekezdésben 

meghatározott szabályok szerint történhet. 



III. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása 

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke 

9. § 

(1) Településképi szempontból meghatározó terület a város jellegzetes, értékes, hagyományt 

őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó, lehatárolható része. 

(2) A város közigazgatási területén településképi szempontból meghatározó területek a 2. 

melléklet 1. és 2. fejezetében megnevezett, illetve körülhatárolt városrészek. 

(3) Hódmezővásárhely településképi szempontból meghatározó területei a hajdani tanyavilág 

tájképi szempontból országos jelentőségű máig fennmaradt részei, a Mártélyi Tájvédelmi 

Körzet közigazgatási területen elhelyezkedő része, továbbá a belváros, valamint a régi 

mezővárosi és az újonnan beépülő területek. 

IV. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

Építményekre vonatkozó általános építészeti követelmények 

7.1. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános követelmények 

10 §. 

(1) A település teljes közigazgatási területére – az építmények anyaghasználatára vonatkozó – 

követelmények a következők: 

Tilos  

a) közterületről látható homlokzat színezése esetén a harmonikus színektől eltérő, rikító-, 

élénk-, papagáj-, fagylalt-, a trópusi színezés, 

b) közterületről látható homlokzaton, tetőfelületen és kerítésen hírközlési, gépészeti, 

energetikai és egyéb műszaki berendezést, szerelvényt – a napelemek és -kollektorok 

kivételével, takarás nélkül – elhelyezni, 

c) festett fémlemez tetőhéjazatot, illetve ezen anyagokból egyéb, közterületről látható 

építményrészt (burkolatot, kerítést, stb.) építeni. 

d) fehér színű műanyag nyílászárót beépíteni.  



(2) Kivételek:  

a) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak az iparosított technológiával épített lakóházak 

esetében,  

b) az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak a szürke színű elemes burkolatok esetében, illetve 

színkorlátozás nélkül a város ipari gazdasági övezeteiben. 

7.2. Építmények színezésére vonatkozó általános követelmények 

11. § 

(1) Közterületről látható épületek, építmények, műtárgyak felületeinek színezése során a 

városképi és színdinamikai megfelelését a szomszédos épületek, ill. az érintett 

közterületszakasz épületszínezésének bemutatásával kell igazolni. 

(2) A város közigazgatási területén csak harmonikus színek alkalmazhatók. 

(3) Az épületek közterületről látható homlokzatait részleges színezéssel felújítani nem lehet 

(kivéve ha a földszinti kirakatportálok cseréje, átalakítása, az életveszély-elhárítás, a 

homlokzat egyes részeinek erős rongálódása, illetőleg egyéb szükséges javítások során az 

épület teljes földszinti sávját kell átszínezni. Ez esetben az átszínezés akkor lehetséges, ha 

a teljes homlokzathosszon az épület vízszintes tagolásához igazodik és a színezéssel nem 

érintett homlokzatfelületek eredeti színével azonos, vagy annak színvilágával harmonizál). 

8. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi és egyedi 

építészeti követelmények 

8.1. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó, kötelező területi 

követelmények 

12. § 

A tájképi szempontból országos jelentőségű tanyás külterületre vonatkozó építészeti 

követelmények  

(1) Az országos tájképvédelmi övezethez tartozó tanyás területeken, a 2. melléklet 2a. 

fejezetében kijelölt részek védelme a tájkarakter megőrzésére irányul. Ennek érdekében 

védeni kell – mai igényeket is kielégítő módon – a tanyás építkezések hagyományait, mint 

a városra jellemző népi építészet emlékét, illetve környezeti értékét.  

(2) Az újonnan létesülő építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata, továbbá a 

meglévők átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása és korszerűsítése során, az alföldi 

táj építési hagyományaira alapozva – a HÉSz-ben gazdasági célú területekként kijelölt 

üzemközpontok és egyéb ipari területek kivételével – meg kell követelni a táji-történeti 

adottságokhoz való illeszkedést. 

(3) A vásárhelyi tanyavilágra jellemző szokásokra tekintettel  

a) A lakó és az egyéb gazdasági funkciók különálló épületekben, a hagyományos 

tanyaudvar beépítéséhez hasonló, „keretes” beépítési módban helyezendők el.  



b) A lakóépület szélessége max. 9,0 m, hossza max. 15,0 m lehet. Az épület „T”, vagy „L” 

alakot formázó is lehet, ebben az esetben a merőlegesen építhető egyetlen keresztszárny 

szélessége max. 9,0 m, hossza max. 5,0 m lehet.  

c) A lakóépület építménymagassága max. 4,5 m, a tetőidom 30°-45° közötti hajlásszögű, 

szimmetrikus nyeregtető lehet, a manzárd kialakítás kizárásával. 

d) A gazdasági épület kizárólag földszintes, építménymagassága max. 7,5 m, a tetőidom 

30°-45° közötti hajlásszögű, szimmetrikus nyereg-, vagy félnyeregtető lehet, illetve 

ezen pontban foglalt paraméterek – technológiai okokból – az építészeti-műszaki 

tervtanács véleménye alapján módosíthatók. 

(e) az e) pont szerinti épületek fedésére hagyományos, mázatlan – piros, vagy barna színű 

– égetett cserép, vagy nád alkalmazható.  

13. § 

A Mártélyi Tájvédelmi Körzetre vonatkozó, kötelező területi építészeti követelmények  

(1) Az országos védettségű területen, a 2. melléklet 2a. fejezetében kijelölt részek védelme a 

tájkarakter megőrzésére irányul. Ennek érdekében védeni kell a Holt-Tiszát övező terület 

tájképi és környezeti értékeit.  

(2) Az újonnan létesülő építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata, továbbá a 

meglévők átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása és korszerűsítése során az épület a) 

tetőidoma – a manzárd kialakítás kizárásával – min. 30
 o
, max 40

o
 lehet, 

b) a tetőfelépítmény vízszintes vetületi hossza a homlokzat hosszának max. egyharmada 

lehet, és homlokzati oldalanként legfeljebb két felépítmény építhető. 

c) egy építményen csak azonos – ezen belül a tető hajlásával és héjazatával is azonos – 

kialakítású tetőfelépítmény építhető. 

(3) Az egyes építményekhez használható anyagok: 

a) alépítmény: vasbeton, vagy – az alumínium kivételével – fém anyagú, 

b) felépítmény függőleges fala: natúr fa, vagy natúr fával burkolt,  

c) tetőhéjazat: hagyományos, mázatlan – piros, vagy barna színű – égetett cserép, továbbá 

vörösréz, illetve festetlen patinázott egyéb fémlemez. Tilos síkpala alkalmazása. 

14. § 

A belterületre vonatkozó építészeti követelmények 

(1) A településképi szempontból meghatározó területen – a belváros, a régi mezővárosi és az 

újonnan beépülő területek 2. melléklet 1. és 2b. fejezetében megnevezett, illetve kijelölt 

részén a Hódmezővásárhelyre jellemző – változatos, mégis összhangot eredményező, 

hagyományokra épülő – illeszkedési szabályokat kell érvényesíteni.  



(2) Az (1) bekezdésben foglalt területeken belül kiemelt városképi szerepet tölt be az Ady 

Endre u., Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky u., Bercsényi u.,Bocskai u., Deák Ferenc u., Dr. 

Rapcsák András út, Hódi Pál u., Hősök tere, Kálvin tér, Kinizsi u., Klauzál u., Kossuth tér, 

Lázár u., Petőfi u., Szegfű u., Tóalj u., Szőnyi u., Szt. István tér, Városház u. és Zrínyi u.  

(3) A hajdani belterület déli határán árvédelmi céllal épített, országos műemléki védelem alatt 

álló, „Kőfal” a város legjellegzetesebb, egyedi városképi eleme. A falat teljes hosszában – 

fokozatosan – szabaddá, a rálátás biztosításával a városkép részévé kell tenni.  

(4) A (2) bekezdésben felsorolt utcák és terek városképi összhangja és jókarban tartása 

különleges településrendezési/közösségi érdek. 

(5) A (2) bekezdésben felsorolt utcák és terek beépítése során fokozott figyelmet kell fordítani 

az illeszkedésre. Zártsorú beépítés esetén a csatlakozó épület magassága max. ±60 cm-rel, 

illetve ikres, szabadon- és oldalhatáron álló beépítés esetén ±1,0 m-rel térhet el a 

környezeti mintaelem magasságától, kivéve az olyan épületet, amely tekintetében a HÉSZ 

szerint vonatkozó építési övezeti előírások a környezeti mintaelem magasságától eltérő 

magasság megvalósítását teszik lehetővé. Ebben az esetben a településképi illeszkedést 

építészeti megoldásokkal kell biztosítani.  

(6) A zártsorú beépítés megszakadása következtében szabadon maradó tűzfal takarása, vagy 

„homlokzatosítása” biztosítandó. 

(7) Zártsorú, előkert nélküli beépítés esetén a közműszolgáltatók kapcsolószekrényei kapun 

belül, egyéb beépítési mód esetén kerítésen belül helyezendők el.  

(8) Az utak melletti zöldsávban a közlekedést akadályozó növényzetet – zárt sövény, vagy 

bokor, lehajló ágú fa, stb. – telepíteni az útburkolat szélétől min. 2,0 m távolságra lehet. Az 

ezen belüli sávot az útpadkáig, illetve a burkolat széléig gyepesíteni kell. 

(9) A tulajdonos a telekhatártól az útburkolat széléig tartó zöldsávot gondozni köteles. 

(10) Az utak mentén – a meglévő és tervezett közműnyomvonalaktól legalább 2,0 m 

távolságot tartva – utcánként egységes fafajú, legalább egyoldali fasor telepítendő, ill. a 

meglévő fasorok kiegészítendők a (12) pontban előírt fajok felhasználásával. 

(11) Az (1) bekezdésben foglalt területeken utcafásításra, pótlásra, cserére, továbbá a 

közterületről látható elő- és oldalkertben használandó fafajok: virágos kőris (Fraxinus 

ornus), gömbjuhar (Acer platanoides "Globosum"), gömbakác (Robinia pseudeacacia 

"Umbraculifera"), csörgőfa (Koelreuteria paniculata) díszkörte (Pyrus calleryana), 

gömbszivarfa (Catalfa bignonioides ’Nana’), díszszilva (Prunus cerasifert), galagonya 

(Crataegus laevigata), díszcseresznye (Prunus serrulata), ostorfa (Celtis australis), 

törökmogyoró (Corylus colurna), ámbrafa (Liquidambar Sp.), gömbkőris (Fraxinus ornus 

’Mecsek’). 

8.2. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti 

követelmények 

15. § 

(1) A 2. melléklet 1. és 2. fejezetében körülhatárolt városrészekre vonatkozó egyedi építészeti 

követelmények (tömegformálás, homlokzati kialakítás, anyaghasználat) betartása és az 

illeszkedés érdekében az ún. környezeti mintaelem paramétereit és formai jellemzőit lehet 

alapul venni. 



(2) Az (1) bek. szerinti mintaelem: a szomszédos épületek, valamint egyéb épületrészletek 

(kerítés, kapu, kirakatszekrény, stb.) közül a jobb műszaki állapotú, várhatóan hosszabb 

ideig fennmaradó épületet, épületrészletet (továbbiakban: épület), a következők 

kivételével: 

a) az egyik szomszédos épület országos, vagy helyi védelem alatt áll, vagy 

b) mindkét szomszédos épület avult állagú, átépítésük rövidtávon esedékes, vagy 

c) a jobb műszaki állapotú épület tömegaránya, formavilága és anyaghasználata 

igénytelen, alacsony építészeti színvonalú vagy 

d) a szomszédos telkek beépítetlenek, vagy 

e) városképi szempontból mindkét szomszédos épület azonosan értékelhető. 

(3) A felsorolt kivételek esetében a környezeti mintaelem kiválasztása a (2) bekezdésben 

azonos betűvel jelzett kivételre vonatkoztatva, és azzal együtt értelmezve a következők 

szerint történhet: 

a) műszaki állapotától függetlenül mindig a védett épület a meghatározó,  

b) a közvetlen szomszéd helyett a legközelebbi következő szomszédos épület a 

meghatározó, 

c) ebben az esetben választható az avultabb állagú, vagy a nem közvetlenül csatlakozó 

– de a tömbben álló – városképi szempontból megfelelő szomszédos épület is, 

azonban a lehetőségek szerint korrigálni kell a környezetet vizuálisan fertőző, 

igénytelen szomszédos épület kedvezőtlen adottságait is (pl.: tűzfaltakarás), 

d) mint a b) pont alatti esetben, 

e) mindkét szomszédos épület meghatározó, az illeszkedés ennek megfelelően 

alakítható. 

(4) A területen álló építmények tetőfedésére – közterületről látható helyen – nem alkalmazható 

trapézlemez, hullámpala, illetve festett fém anyagú héjazat. 

(5) A meglévő értékes növény-, illetve faállomány megvédendő és megőrzendő, az érintett 

területre készített dendrológiai szakvélemény alapján. 

9. Helyi védelemben részesülő területre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények 

9.1 Helyi védelemben részesülő területre vonatkozó területi építészeti követelmények 

16. § 

(1) A központi belterület helyi területi védelemmel érintett területein – Belváros, Susán, 

Tarján és Tabán városrészeknek az 1. melléklet 1. és 2b. fejezetében körülhatárolt részén: 

Meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, az utcák vonalvezetését 

azok szabálytalanságaival együtt, ennek érdekében az utcavonal módosítása, utcaszélesítés, 

telekösszevonás egyedi szabályait a helyi építési szabályzatban meg kell határozni.  



(2) A belváros területén utcafásításra, pótlásra ill. cserére, továbbá a közterületről látható 

magánterületen használandó fafajok: japán akác (Sophora japonica), magas kőris (Fraxinus 

excelsior), platán (Platanus X hybrida), gesztenye (Aesculus hippocastanum), díszkörte 

(Pyrus calleryana), díszszilva (Prunus cerasifert), oszlopos csörgőfa (Koelreuteria 

paniculata ’Fastigiata’), galagonya (Crataegus laevigata), ostorfa (Celtis australis), 

oszlopos tölgy (Quercus x Warei ’Regal Prince’). 

(3) Susán, Tabán és Tarján  területén utcafásításra, pótlásra ill. cserére, továbbá a közterületről 

látható magánterületen használandó fafajok: ostorfa (Celtis occidentalis), ezüsthárs (Tilia 

argentea), akác (Robinia pseudoacacia), szivarfa (Catalpa bignonioides), gömbakác 

(Robinia pseudeacacia "Umbraculifera"). 

(4) A közterületi burkolatokat, utcabútorokat és egyéb építményeket a környezet jellemzőihez 

illően, igényes kialakítással kell megvalósítani. Biztosítani kell a közterület megfelelő 

színvonalú fenntartását, az oda nem illő létesítmények cseréjét, vagy eltávolítását. 

(5) Megőrzendő a városi strand és a hajdani Népkert területének értékes faállománya, valamint 

a téglagyári bányagödrök szépen regenerálódott, vízállásos, nádas, gyepes-bozótos 

élőhely-együttese (sztyeppi maradvány növényfajok és gazdag fészkelő madárállomány). 

9.2 Helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

17. § 

Egyedi építészeti követelmények 

(1) A város építészeti karakterét legmarkánsabban őrző, az 1. melléklet 3. fejezetében 

meghatározott épület, vagy egyéb elem esetében kötelező: 

a) Az egyes védett elem tömegét, homlokzatát, tetőformáját és anyaghasználatát – H1 

esetben belső értékeit – eredeti kialakításában kell megtartani, illetve felújításkor abba 

visszaállítani. Megőrzendők, illetve helyreállítandók az épület egészének és részleteinek 

geometriai formái, azok rész- és befoglaló méretei, eredeti anyaghasználata, nyílászárói, 

épülettartozékai, és mindazon részei, amelyek a városképet befolyásolják. 

b) Ha a védett elem egy részét, vagy részletét korábban szakszerűtlenül, a hiteles állapotot 

meghamisító módon alakították át (pl. felületképzés, tagozatok, nyílászárók, 

tetőfelépítmények, stb.), és az eredeti (építéskori) állapotára vonatkozó dokumentum nem 

lelhető fel, akkor azt a homlokzat épen fennmaradt elemeinek, vagy hasonló stílusú 

épülethomlokzatok formaelemeinek helyszínre adaptálásával kell helyreállítani.  

c) Az épület, építmény külső megjelenését (homlokzat, tömeg-, tetőforma, tetőfelépítmény, 

kémény, stb.), illetve H1 esetében a védett belső jellegzetességeit módosító munkák 

esetén a következő munkarészek készítendők el: 

c1) Homlokzat megjelenését érintő munkák esetén a meglévő és tervezett homlokzatok 

terve M=1:100 léptékben, a két szomszédos épület színezésével összehangolt, illetve 

harmóniába hozott színtervvel 

c2) Tömeg, illetve tetőforma változtatása esetén: 

c2a) a meglévő és a tervezett állapot helyszínrajza a tetőidom ábrázolásával M=1:250 

léptékben, 



c2b) a meglévő és tervezett homlokzatok terve M=1:100 léptékben,  

c2c) a megértéshez szükséges számú metszet M=1:100 léptékben. 

c3) H1 belső átalakításakor a meglévő és a tervezett állapot alaprajzi tervei M=1:l00 

léptékben. 

c4) Fotódokumentáció a megértéshez szükséges számú fotóval. 

d) A terveket a városi főépítésszel/vagy a helyi tervtanáccsal véleményeztetni kell.  

(2) Tilos: 

a) Anyaghasználat: tetőhéjazat, illetve kerítés (betét és pótlás) esetén hullámpala, bitumenes 

zsindely, trapézlemez, illetve színezett fém anyagot alkalmazni, továbbá  

közterületről látható helyen műanyag nyílászárót és -redőnyt, fém, vagy fémhatású 

üvegosztást, domború („TV”) üvegezést, műanyag ereszcsatornát beépíteni 

b) Színezés: közterületről látható homlokzat színezése esetén a harmonikus színektől eltérő, 

rikító-, élénk-, papagáj-, fagylalt-, a trópusi színezés, 

c) Tömegformálás: közterületről látható tetőfelületen a héjazat síkjából kiemelkedő 

tetőablakot létesíteni. 

d) Homlokzati kialakítás: az eredeti, jellegzetes arányú és osztású nyílászárót megszüntetni, 

vagy átalakítani, továbbá közterületről látható helyen – homlokzaton, tetőfelületen és 

kerítésen, az ingatlanok elő- és oldalkertjében – hírközlési, gépészeti, energetikai és egyéb 

berendezést, szerelvényt takarás nélkül elhelyezni. 

(3) Megengedő követelmény:  

a) A védett épületek korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését, vagy funkcióváltását 

a védettség önmagában nem akadályozhatja. Támogatni kell a védett épületek mai 

igényeknek megfelelő használatát. 

b) A bővítést úgy kell megoldani, hogy az eredeti épület tömege, homlokzati kialakítása, 

utcaképi szerepe – H1 esetében értékes belső tereinek jellege – a lehető legkisebb 

mértékben változzon és a tervezett bővítés, átalakítás a régi épület formálásával, 

anyaghasználatával összhangban legyen. 

c) Az egyes védett épületek funkcióváltása esetén mérlegelni kell az önkormányzati 

tulajdonba vétel, illetve a védelmet jobban szolgáló hasznosítás lehetőségét. 

9.3 Helyi védelemben részesülő területen lévő sajátos építményre, műtárgyra, egyéb 

műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények 

18. § 

(1) A közterületi képzőművészeti alkotások (szobrok, díszkutak és egyéb alkotások) 

anyaghasználatáról az arra kiírt ötletpályázat nyertese, illetve ennek hiányában az állításra 

létrehozott ad-hoc bizottság – megfelelő szakemberek bevonásával – dönt.  

(2) Az egyes köztéri alkotások tervét véleményeztetni kell az Építészeti-Műszaki 

Tervtanáccsal. 

(3) Egyéb műszaki berendezések létesítése során biztosítani kell az időtálló, környezethez 

illeszkedő, jó minőségű anyagok használatát. 



10. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése 

10.1. Területek, amelyek alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni 

energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére 

19. § 

(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 

sajátos építmények, műtárgyak a 19. § (1) bekezdésben felsorolt területek kizárásával, 

elsősorban a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott ipari gazdasági besorolású 

területeken helyezhetők el. 

10.2. Területek, amelyek nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni 

energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére 

20. § 

(1) Nem helyezhetők el a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és 

elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak a város közigazgatási területének 

következő részein: 

a) Az Országos Ökológiai Hálózat elemeinek területe 

b) A Körös-Maros Nemzeti Park területe 

c) A Kiskunsági Nemzeti Park területe (Mártélyi Tájvédelmi Körzet) 

d) Ex lege védett kunhalmok területe 

e) Élőhelyvédelmi Natura2000 területek 

f) Madárvédelmi Natura2000 területek 

g) A helyi védelemben részesülő természeti területek és a településképi szempontból 

meghatározó városrészek területe  

10.3. A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmények 

21. § 

(1) Az alkalmazható anyagok időtállóak legyenek. A létesítmények karbantartása 

folyamatosan biztosítandó.  



A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények 

11.1 Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látató 

magánterületen 

22. § 

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén reklámot, reklámhordozót, 

reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni vagy közzétenni kizárólag   

a) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.),   

b) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rr.),  

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12.§ és   

d) a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti 

elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. 

rendelet  előírásainak figyelembe vételével, és településképi  bejelentési  eljárás  alapján 

lehetséges.  

(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tiltott valamennyi e 

rendeletben tiltott, vagy nem szabályozott reklám közzététele.  

(3) A reklámhordozók közterületen történő elhelyezése szempontjából a 12/2016. (II. 05.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott körzethatárok az irányadók. 

23. § 

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja 

meg hátrányosan. 

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem 

helyezhető el. 

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem 

keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el. 

(4) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés 

kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó 

berendezésként nem alkalmazható. 

24. § 

(1) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a 

mindenkor hatályos településszerkezeti tervben foglalt területfelhasználási egységek 

figyelembevételével az Rr.-ben meghatározott követelményekkel összhangban lehet, a (2) 

és (3) bekezdésekben meghatározottak szerint. 

(2) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a 

mindenkor hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével 



a) utcabútor alkalmazásával – a b) pont és a (3) bekezdés kivételével – a város teljes 

közigazgatási területén lehet 

b)  kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútoron  

ba) a műemléki környezet területein 

bb) a helyi védelem alatt álló területeken lehet. 

(3) Nem tehető közzé reklám, nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó 

berendezés  

a) a műemléki védettség alatt álló építményen 

b) a helyi védelem alatt álló építményen 

c) közterületről látható építmények homlokzatán és tetőszerkezetén 

d) telken, ha az közterületről látható. 

11.2 Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények 

25. § 

(1) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó 

hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók. 

(2) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. 

(3) Közérdekű reklámfelület – az utasváró és a kioszk kivételével – a reklám, illetve plakát 

elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyötödén 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az információs célú 

berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult. 

(5) Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozón  

a) horgonyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön; 

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött; 

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben; 

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön 

helyezhető el, az e) pont alattiak kivételével 

e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül sem horizontálisan, sem vertikálisan 

nem helyezhető el reklámhordozó – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú 

utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését. 

11.3 Reklámhordozó utcabútorra vonatkozó követelmények 

26. § 

(1) A 23. § (2) bekezdés alapján elhelyezett utcabútor a településképet és a terület 

rendeltetésszerű használatát hátrányosan nem befolyásolhatja. 

(2) Utcabútoron kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.  Az 

utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváró és a kioszk kivételével – nem 

helyezhető el. 



(3) Utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas 

felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés 

reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, 

amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra. 

11.4 Közművelődési célú hirdetőoszlopra vonatkozó szabályok 

27. § 

(1) Közművelődési célú hirdetőoszlop a közigazgatási területen bárhol létesíthető. 

(2) Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét 

négyzetmétert nem haladhatja meg.  

11.5  Információs célú berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok 

28. § 

(1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű 

információ közlésére létesíthető: 

a) az önkormányzat működése körébe tartozó információ; 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információ; 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos 

tájékoztatás nyújtása; 

d) idegenforgalmi és közlekedési információ; 

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információ, és 

f)  egyéb gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ. 

(2) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám 

közzétételére, felületének legalább egyharmadának az (1) bekezdés szerinti közérdekű 

információt kell tartalmaznia. 

(3) Nem információs célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé 

nyúló árnyékoló berendezést. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete 

hasznosítható reklámcélra. 

11.6 Reklámok elhelyezésére vonatkozó eltérési szabályok 

29. § 

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város szempontjából jelentős eseményről való 

tájékoztatás érdekében a polgármester évente összesen tizenkét naptári hét időszakra 

eltérést engedélyezhet a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak alól. 

(2) A magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak alól eltérésre van mód építési 

tevékenység idejére építési reklámháló kihelyezésére, az építési tevékenység időtartamára. 

Az építési reklámhálón a tervezett építményt építészeti kialakítása jeleníthető meg, és az 

építési tevékenységgel kapcsolatos egyéb információk. 



(3) Építési reklámháló kihelyezésének feltétele, hogy építési napló-bejegyzés igazolja az 

építési tevékenység megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent 

kötelezettség, úgy az építtető vállalja ennek vezetését, és ezzel igazolja az építési 

tevékenység megkezdését. 

(4) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló 

helyezhető el. 

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti eltérés engedélyezése kérelemre a vonatkozó településképi 

bejelentési eljárásban történik. A polgármester a kérelemről a településképi bejelentési 

eljárás során dönt. A polgármester döntésével szemben Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Közgyűléséhez lehet fellebbezni.  Az (1) bekezdés szerinti eltéréshez településképi 

bejelentési eljárást nem kell lefolytatni. 

(6) Az un. „információ-hordozó” (cégfelirat, üzlettábla, cégér, stb. a Tr. szerint) nem tartozik a 

reklám fogalma alá. Ezek elhelyezése a homlokzat erre alkalmas falmezőiben történhet oly 

módon, hogy ne takarjon építészeti tagozatot. Több rendeltetési egység esetén azok stílusa, 

mérete, anyag- és színhasználata összehangolandó, illetve egységesítendő. 

11.7 Reklámok közterületi elhelyezésére vonatkozó szabályok 

30. § 

(1) A város területén kihelyezett egységes információs célú berendezés-rendszeren hirdetési, 

reklámozási, információs felületet bérleti szerződés alapján lehet igénybe venni.  

(2) A bérleti szerződést az önkormányzat, mint bérbeadó nevében a polgármester köti meg. 

(3) Az egyéb közterületen elhelyezett reklámhordozók után – amennyiben azok az e 

rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelnek – az engedélyes a 12/2016. (II. 

05.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint közterület-használati díjat 

köteles fizetni.  

12. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 

31. § 

(1) A város teljes közigazgatási területén meg kell követelni, hogy az egyes közmű-

üzemeltetők és -szolgáltatók által végzett hálózatbővítés-korszerűsítés építése során az 

épületek utcai homlokzatán, valamint a közterületekkel határos egyéb felületeken vezeték- 

és egyéb szerelvényépítés csak igényes formában, illetve rejtett módon történjen. Az épített 

környezet minőségét rontó, igénytelen köztárgyak, közmű- és egyéb vezetékek, műtárgyak 

fokozatosan felszámolandók, illetve megfelelő módon átépítendők. 



V. FEJEZET 

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

13. Rendelkezés a szakmai konzultációról 

13.1. A kötelező szakmai konzultáció esetei 

32. § 

(1) A szakmai konzultáció a 2. melléklet2a. és 2b. fejezetében kijelölt, településképi 

szempontból meghatározó területeken, a közterületről látható épület, építmény, köztárgy, 

kirakat, utcabútor létesítése/átépítése esetén kötelező. 

(2) A város közigazgatási területének közterületnek nem minősülő bármely részén 2 m
2
 

felületet meghaladó reklám, reklám- és információhordozó létesítése/cseréje. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl egyéb esetekben is kezdeményezhető szakmai 

konzultáció. 

13.2. A szakmai konzultáció szabályai 

33. § 

(1) A szakmai konzultáció a kérelem papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával 

kezdeményezhető. 

(2) A szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében, a kijelölt időpontok 

között történik. 

(3) A szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata, azonban indokolt esetben a 

településrendezési eszközök tervezője, illetve a TAK készítője bevonható, vagy véleménye 

kikérhető. Azonban ebben az esetben is a főépítész feladata a konzultáció. 

(4) A szakmai konzultáció díjmentes. 



VI. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 

A véleményezési eljárással érintett építmények köre 

A kötelező településképi véleményezési eljárás esetei 

34. § 

Építmények, amelyek építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló 

építési, összevont, vagy fennmaradási engedélyezési eljárásaihoz a polgármester 

településképi véleményét a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára 

alapozza 

(1) Helyi területi védelem alatti területen (1. melléklet, 1., 2. fejezet) álló ingatlanokon 

tervezett építmény, funkciótól és terjedelemtől függetlenül.  

(2) Helyi védelem alatt álló építmény. 

(3) Valamennyi olyan építmény és építmény-együttes – rendeltetéstől függetlenül – amely 

közterületről, vagy közforgalom céljára átadott magánterületről látható és nettó össz-

alapterületének nagysága a 200 m
2
-t meghaladja, vagy 4-nél több rendeltetési egységet 

tartalmaz. 

(5) Lakóparkokban, telepszerű, illetve csoportházas beépítésű területen épület, épületegyüttes, 

legalább 3 szomszédos önálló épületegység esetében; 

(6) Tanyás külterületen a 11. § (3) bekezdésében foglalt paraméterek bármelyikétől – 

technológiai okokból – eltérő jellemzőkkel tervezett gazdasági épület. 

(7) Önálló reklámtartó építmény, amelynek a mérete az építési, bővítési, településképet érintő 

átalakítási tevékenység után meghaladja  

a) beépítésre nem szánt területen a 6,0 m magasságot, 

b) beépítésre szánt területen a 3,0 m magasságot. 

15. A véleményezési eljárás részletes szabályai 

15.1.  A véleményezési eljárás részletes szabályai 

35. § 

(1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kr.) 21. és 26. §-ában meghatározott esetekben. Az eljárást a polgármester 

végzi azon építési engedélyezési eljárást megelőzően, amelyeknél a Kr. számára hatáskört 

állapított meg. Az eljárás során megfogalmazott településképi vélemény a helyi építészeti-

műszaki tervtanács szakmai álláspontján alapul. 



(2) A kérelmezőnek (építtetőnek) településképi vélemény iránti kérelmet papír alapon a 

Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 

(3) A kormányrendeletben foglaltakon túl – amennyiben a benyújtott tervdokumentáció 

munkarészeit nem a véleményezéshez szükséges tartalommal, vagy részletezettséggel 

dolgozták ki – a polgármester véleményében engedélyezésre nem javasolja a tervezett 

építési tevékenységet. 

(4) A (2) bekezdés szerinti véleményezési kérelem elmulasztása ellenére is kiadható a 

szükséges településképi vélemény, a (4) bekezdésben foglaltak szerint.  

15.2.  A véleményezés részletes szempontjai 

36. § 

(1) A településképi vélemény kialakítása során – a vonatkozó Kr-ben meghatározottakon túl – 

az alábbiaknak való megfelelést kell vizsgálni: 

a) illeszkedés a kialakult településszerkezethez, területfelhasználáshoz és településképhez, 

b) a védendő (megmaradó) adottságok tiszteletben tartása, 

c) a város hatályos településrendezési tervében tervezett, távlati előírások figyelembe 

vétele 

d) magassági illeszkedés, megfelelőség. 

VII. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 

16. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások 

köre 

16.1.  A kötelező településképi bejelentési eljárás esetei 

37. § 

Építési tevékenységek 

(1) Meglévő épület utcai homlokzatának megváltoztatása – színezése, a homlokzat 

felületképzésének és rajzolatának stb. módosítása – esetén.  

(2) Meglévő építményben – alapozást nem igénylő, közterületről, vagy közforgalom céljára 

átadott magánterületről látható – új, önálló égéstermék-elvezető kémény építése, melynek 

magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.  



(3) Közterületről, vagy közforgalom céljára átadott magánterületről látható előtető, védőtető, 

ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 

bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, 

átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni. 

(4) Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki 

specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem 

szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló 

a) vendéglátó, kereskedelmi, sportolásra, valamint előadás tartására szolgáló építmény, 

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény. 

(5) Szellőző-, klímaberendezés építményen való elhelyezése, vagy áthelyezése. 

(6) Utcai kerítés építése a városközpont területén, továbbá a hatályos településrendezési 

eszközben (HÉSz) meghatározott, országos és a jelen rendelet 1. melléklet 1. és 2 

fejezetében körülhatárolt, helyi védelem alá tartozó területen. 

38. § 

Reklámok elhelyezése 

(1) A reklámok elhelyezése az általános szabályok szerint, minden esetben bejelentési eljárás-

köteles. 

39. § 

Építmények rendeltetésének megváltoztatása 

(1) Az építésügyi és településrendezési fogalmak szerinti rendeltetés-változás esetén, 

amennyiben az új rendeltetés parkoló-igénye növekszik. 

17.  A bejelentési eljárás részletes szabályai 

40. § 

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Kr. 23. és 24. §-ában foglalt, építési 

engedélyhez nem kötött, jelen rendelet 36., 37. és 38. §-ában foglalt építési tevékenység 

esetén.  

(2) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról 

szóló döntés kialakítása során az alábbiaknak való megfelelést kell vizsgálni: 

a) illeszkedés a kialakult településszerkezethez, területfelhasználáshoz és településképhez, 

b) a védendő (megmaradó) adottságok tiszteletben tartása, 

c) a város hatályos településrendezési eszközeiben (továbbiakban: TrT) tervezett, távlati 

előírások figyelembe vétele, 

d) magassági illeszkedés, megfelelőség. 



(3) Amennyiben a tevékenység megfelel az (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a 

polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás 

tudomásul vételéről hatósági határozatot bocsát ki, amelynek érvényességi ideje – ha az 

igazolás másképpen nem rendelkezik:  

a) állandó építmény esetén végleges, 

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap, 

c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén 1 év 

d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év, 

de legfeljebb aktualitása időpontjáig, 

e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig. 

(4) A polgármester a hatósági határozatot a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 

álláspontja alapján bocsátja ki. 

(5) Amennyiben a polgármester hatósági határozatot nem bocsát ki, azt megadottnak kell 

tekinteni a (3) bekezdés szerinti érvényességi időtartamra vonatkozóan. 

(6) A reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén a polgármester ellenőrzi a bejelentési 

kötelezettség teljesítését, és ha bármilyen mulasztást, vagy eltérést észlel, arról 15 napon 

belül értesíti a megyei kormányhivatalt.  

VIII. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG 

18. A településképi kötelezési eljárás 

18.1.  A településképi kötelezési eljárás részletes szabályai 

41. § 

(1) E rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése esetén a polgármester 

felhívja az érintett ingatlan ingatlantulajdonosának figyelmét a jogszabálysértésre, és 

végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. 

(2) A (1) bekezdésben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén településképi kötelezés 

formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a településképi követelmények 

teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, 

átalakítására vagy elbontására kötelezi. 



18.2.  A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei 

42. § 

(1)A 41. § (2) bekezdésben foglalt kötelezéssel egyidejűleg a polgármester a hatósági 

kötelezésben megjelölt határidő elmulasztása esetén a kötelezettel szemben 200.000 

forinttól 1.000.000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-

védelmi bírság kiszabását rendeli el. 

(2) Az e rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével, továbbá a 

településképi bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági 

eljárást szabályozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

19. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke 

43. § 

(1) A bírság kiszabásának esetei: 

 a) a településképi eljárás elmulasztása; 

 b) a bejelentésben vagy döntésben meghatározottaktól eltérő tevékenység végzése, a 

településképi követelmények be nem tartása; 

 c) a kötelezés végrehajtásának elmulasztása. 

(2) A bírság mértékének megállapításánál – az általános szabályokon túl – figyelembe kell 

venni, hogy a jogsértés milyen mértékben sérti, vagy gátolja a város településképi 

értékeinek megőrzését és érvényesülését. 

(3) A településképi kötelezettségek megsértése miatt alkalmazható helyszíni bírság 

legmagasabb mértéke százezer forint. 

20. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja 

44. § 

(1) A kiszabott bírságot a kötelezett a döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül 

köteles az önkormányzat számlájára megfizetni, a jogsértő részére átadott készpénz-

átutalási megbízáson.  

(2) A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, továbbá a meg nem fizetett bírság miatti 

késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és azokat adók módjára kell behajtani 



IX. FEJEZET 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER 

21. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése 

45. § 

(1) Országos, vagy helyi védelem alatt álló épület hasznosítása során – a befektető 

többletráfordításainak ellensúlyozásaként, az általánosan érvényesíthető 

adókedvezményen túl, különleges településrendezési okból – további kompenzációs 

lehetőségek érvényesíthetők.  

 Az érvényesítés feltételei: 

a) az érintett védett épület felújítása/helyreállítása az eredetinek megfelelő formában, 

hitelesen és szakszerűen történjen, 

b) a hasznosítás a lakófunkció kizárásával, kizárólag közösségi célú legyen, ezáltal 

kiemelt közösségi érdeknek minősüljön, 

c) a tervezett hasznosításhoz szükséges telekbővítés – a környező tulajdoni és beépítési 

jellemzők alapján – kizárható legyen. 

(2) Az 1. melléklet 1. és 2. fejezetében körülhatárolt helyi védelem alatt álló városrészeken 

(Belváros, Susán, Tarján, Tabán) országos, vagy helyi védelem alatt álló épület, illetve 

1945. előtt épült polgárház hiteles és szakszerű felújítása, továbbá lakó-funkcióra történő 

hasznosítása az (1) bekezdésben foglaltakhoz hasonlóan különleges 

településrendezési/közösségi érdek, ezért ezek az építési munkák rendkívüli anyagi 

támogatásban részesíthetők. A támogatás odaítélését és mértékét – az épület 

elhelyezkedése, nagysága és műszaki állaga, illetve az Építészeti Tervtanács 

szakvéleménye alapján – a vonatkozó, 15/2014.(06.18.) K.gy./önkormányzati rendelet 

határozza meg. 

X. FEJEZET 

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

22. Hatálybalépés 

46. §  

(1)
 
Jelen Rendelet (TKR) 2018. január 1. napján lép hatályba. 

(3) Jelen rendelet előírásait a rendelet hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben 

is alkalmazni kell. 



23. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

47. § 

(1)
 
A TKR hatálybalépésével hatályát veszti a településképet meghatározó reklámok, plakátok 

elhelyezéséről valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló 39/2017.(11. 15.) 

önkormányzati rendelet, továbbá a HÉSZ településképi követelményeket meghatározó 

része.  

                  Hegedűs Zoltán s.k.   Dr. Korsós Ágnes s.k. 

 alpolgármester polgármesteri jogkörben  címzetes főjegyző 

1. melléklet 

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke 

1. fejezet 

A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása 

a./ Belváros, határai: Dr. Rapcsák András u.– Teleki u.– Vöröskereszt u. – Szt. István tér – 

Kálvin tér – Bajcsy-Zsilinszky u. a gazdasági területig – gazdasági terület ÉNy-i határa – 

Bocskai u. a „Kőfal”-ig – Kőfal a Rózsa utcáig – Rózsa u. – Kaszap u. a Lehel utcáig – 

Lehel u. – Csengettyű köz – Szentkirályi u.– Oldalkosár u. – Szőnyi u.– Hősök tere északi 

oldala – Árvédelmi fal – Árvíz u.– Vajda u.– Lázár u. 

b./ Susán, határai: Szt. István tér – Szabadság tér – Kutasi út – Simonyi u. – csatorna a Serház 

tértől délre – Téglagyár u. – Kakasszéki csatorna – Mérleg u. – Kistópart u. – Bajza u. – 

Kistóparti lakótelep északi határa – Mátyás u. – Anna u. nyugati meghosszabbított vonala 

– Kistóparti lakótelep ÉK-i és ÉNy-i határa –Bajcsy-Zsilinszky u. – Kálvin tér 

c./ Tarján, határai:  Királyszék u. – László u. – Imre u. – Damjanich u. – Holló u. – Pálffy u. – 

Dr. Rapcsák András u.– Lázár u. – Vajda u. – Árvíz u.– Árvédelmi fal 

d./ Tabán, határai: Borz u. – Szerencse u. – Holló u. – Damjanich u. – Imre u.  

e./ Strand és Népkert, a Szabályozási terven kijelölt (utcanévvel nem leírható) határokkal 

f./ Téglagyári bányagödrök, a Szabályozási terven kijelölt (utcanévvel nem leírható) 

határokkal 

2. fejezet 

A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása 



 

3. fejezet 

A helyi egyedi védelem alatt álló „elemek” 

Sor-

szá

m 

Térkép

- 

szelvén

y 

száma 
Védett épület, 

objektum címe Hrsz. 

Bes

o-

rolá

s 

(hely

i) Megjegyzés 

1.* 15** Ady u. 1. 5240/5 

H

2 

Strand, régi bejárati  pavilonok, neobarokkos 

tetővel. 

2. 15 Ady u. 2. 11/1 

H

2 

Szecessziós villa a XX. század elejéről. Elrontott 

homlokzattal. 

3. 15 Ady u. 8. 14 

H

2 Neobarokk villa 1920-30. tájáról. 

4. 20 Ady u. 56-58. 67 

H

2 

Szecessziós jellegű villa a XX. század első 

harmadából. 

5. 20 Ady u. 60. 70 

H

2 

Szecessziós jellegű villa a XX. század első 

harmadából. 

6. 20 Ady u. 80. 90 

H

2 

Magyaros-szecessziós, 1910 körül épült, előkerti 

toldalék-építéssel elrontott utcai homlokzattal. 



7. 16 Andrássy u. 3. 12838 

H

2 Műemlékké nyilvánítva  

8.       16 Andrássy u.  9. 12840 

H

2 Műemlékké nyilvánítva  

9.   16 Andrássy u. 15-19. 12773 

H

2 Volt Zárda. Eklektikus, épült: 1902-ben. 

10. 16 Andrássy u. 23. 12771 

H

2 Eklektikus, épült a XIX. század végén.  

11. 16 Andrássy u. 27. 12752 

H

2 

Földszintes, korai eklektikus lakóház a XIX. 

század végéről. 

12. 16 Andrássy u. 29. 12751 

H

2 

Földszintes,  eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

13. 16 Andrássy u. 30. 

13495/1

8 

H

2 Eklektikus, épült a XIX. század végén.  

14. 16 Andrássy u. 32. 13378 

H

2 Eklektikus, épült a XIX. század végén.  

15. 16 Andrássy u. 33. 12748 

H

2 Szecessziós, a XX. század elejéről.  

16. 16 Andrássy u. 34. 13376 

H

2 Eklektikus, épült a XIX. század végén.  

17. 16 Andrássy u. 35. 12744 

H

2 

Földszintes, korai eklektikus lakóház a XIX. 

század végéről. 

18. 16 Andrássy u. 37. 12743 

H

2 

Földszintes,  eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

19. 16 Andrássy u. 38. 13325 

H

2 Eklektikus, épült a XIX. század végén.  

20. 16 Andrássy u. 39. 12740 

H

2 Eklektikus, épült a XIX. század végén.  

21. 16 Andrássy u. 40. 13324/1 

H

2 Trafik, eklektikus 

22. 16 Andrássy u. 42. 13322 

H

2 

Könyvtár. Eklektikus lakóház a XIX. század 

végén. 

23. 16 Andrássy u. 44. 13321 

H

2 

Könyvtár. Eklektikus lakóház a XIX. század 

végén. 

24. 16 Andrássy u. 46. 13319 

H

2 Törölve (lebontva) 

25. 16 Andrássy u. 47. 12735/3 

H

2 Eklektikus sarokház a XIX. század végéről. 

26. 16 Andrássy u. 50. 13317/1 

H

2 Eklektikus, épült a XIX. század végén.  



27. 16 Andrássy u. 52. 13316/1 

H

2 

Földszintes,  eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

28. 16 Andrássy u. 54. 12857 

H

2 

Földszintes,  eklektikus lakóház a XIX.század 

végéről. 

29. 16 Andrássy u. 45.  12736 

H

2 

Klaszicizáló, a XX. század első feléből (korábban 

mozi). 

30. 10 Arany János u. 5. 5162 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

31. 10 Balassa u. 2. 2902 

H

2 

Népies téglaép., oldalhatáros beép., a XIX. század 

végéről  

32. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 19. 9164/27 

H

2 

Eklektikus-szecessziós ház a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

33. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 25. 9214 

H

2 

Zártsorú, eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

34. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 27. 9213 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

35. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 29. 9212 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

36. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 30. 12890 

H

2 

Zártsorú, eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

37. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 31. 9167/66 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

38. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 32. 12893 

H

2 Zártsorú eklektikus lakóház a XIX. század végéről. 

39. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 33. 9167/67 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

40. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 35. 12928 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

41. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 40. 12903 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

42. 16 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 62. 12928 

H

2 

Tagolt tömegű, szecessziós stílusú ép., a XX. sz. 

elejéről. 

43. 15 Bartók Béla u. 23. 

476/3 - 

6 

H

2 

Szakközépiskola és oktatási épületek együttese, 

modern, épült: 1972-74. Tervezte: Novák István. 

44. 11 Bercsényi u. 3. 12476 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beép., a XIX. 

század végéről  

45. 11 Bercsényi u. 12. 12709 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

46. 11 Bercsényi u. 15. 12469 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 



47. 11 Bercsényi u. 18. 12718 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglahomlokzatos ikerház  

(XIX. sz. vége) 

48. 11 Bercsényi u. 20. 12719 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglahomlokzatos ikerház  

(XIX. sz. vége) 

49. 

11, 

16 Bercsényi u. 22. 12724 

H

2 

Zártsorú, korai eklektikus ház, népies részletekkel.  

Épült 1860-70 körül. 

50. 11 Bercsényi u. 35. 12457 

H

2 Zártsorú eklektikus lakóház a XIX. század végéről. 

51. 16 Bocskai u. 23. 12886 

H

2 

Eklektikus téglaépület oldalhatáros beép. (XIX. sz. 

vége) 

52. 16 Bocskai u. 23/a 12887 

H

2 

Eklektikus oldalhatáros beépítésű téglaépület 

(XIX. sz. vége) 

53. 16 Bocskai u. 25. 12891 

H

2 

Eklektikus-szecessziós téglaház a XIX-XX. sz. 

fordulójáról. 

54. 15 Csillag u. 1. 2240 

H

2 

Szecessziós saroképület a XX. sz. elejéről kerámia 

díszítéssel 

55. 17 Csomorkányi út 5. 6683 

H

2 Törölve (átépítve) 

56. 17 Csomorkányi út 9. 6685 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

57. 17 Csomorkányi út 17. 6689 

H

2 Zártsorú téglaépület a XIX. század végéről. 

58. 17 Csomorkányi út 19. 6690            

H

2 Törölve (lebontva) 

59. 17 Csomorkányi út 23. 6694 

H

2 

Oldalhat. népi ép., ablakai tégla keretezéssel (XIX. 

sz. vége) 

60. 17 Csomorkányi út 24. 6652 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

61. 17 Csomorkányi út 25. 6695 

H

2 Törölve (átalakítva) 

62. 17 Csomorkányi út 26. 6651 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

63. 17 Csomorkányi út 27. 6696 

H

2 Törölve (átépítve) 

64. 17 Csomorkányi út 29. 6698 

H

2 

Oldalhat. népi ép., ablakai tégla keretezéssel (XIX. 

sz. vége) 

65. 17 Csomorkányi út 30. 6649 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

66. 17 Csomorkányi út 42. 6641 

H

2 
Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 



sz. vége) 

67. 17 Csomorkányi út 44. 7010 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

68. 17 Csomorkányi út 45. 6998 

H

2 Zártsorú téglaépület a XIX. század végéről. 

69. 17 Csomorkányi út 51. 6993 

H

2 Törölve (lebontva) 

70. 15 Damjanich u. 5. 2562/1 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

71

. 10/15 Damjanich u. 7. 2560 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XX. század első 

harmadából. 

72. 10 Damjanich u. 22. 2693 

H

2 Eklektikus lakóház eredeti kapuval (XIX. sz. vége) 

73. 10 Damjanich u. 99. 2942 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel a XIX. 

század végéről, a bejárat felett várfok utánzatú 

attikával.  

74. 6 Damjanich u. 131. 3030 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel a XIX. 

sz. végéről, idomtéglákból képzett, gazdag 

homlokzattal.  

75. 11 Dáni u. 21. 9304                      

H

2   Törölve (lebontva) 

76. 11 Dáni u. 38. 9449 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel a XIX. 

sz. végéről, idomtéglákból képzett, gazdag 

homlokzattal.  

77. 11 Dáni u. 47. 9334 

H

2 

Zártsorú népi ép., ablakai tégla keretezéssel (XIX. 

sz. vége) 

78. 12 Dáni u. 64. 9406/1 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

79. 12 Dáni u. 91. 9374 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

80. 

15, 

16 Deák Ferenc u. 4. 12809 

H

2 

Zártsorú, klasszicizáló, korai eklektikus lakóház.  

Épült: 1860-70. körül. 

81. 16 Deák Ferenc u. 6. 12807           

H

2   Törölve (lebontva) 

82. 11 Deák Ferenc u. 11. 12597 

H

2 

Zártsorú, eklektikus sarokház a XIX. század 

végéről. 

83. 10 

Dózsa György u. 

10. 4999/1 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

84. 10 

Dózsa György u. 

19. 2667 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről, neoromán jellegű ívsoros párkánnyal. 



85. 17 Fáncsy u. 15. 6853 

H

2 Törölve (lebontva) 

86. 17 Fáncsy u. 17/a 6854 

H

2 Törölve (lebontva) 

87. 17 Fáncsy u.  39. 6871 

H

2 Törölve (lebontva) 

88. 17 Fáncsy u. 63. 6895 

H

2 

Oldalhat. népi ép., ablakai tégla keretezéssel (XIX. 

sz. vége) 

89. 12 Fűz u. 16. 9829 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

90. 12 Fűz u. 27. 9822 

H

2 

Eklektikus-szecessziós sarokház, tégla burkolattal 

XIX- XX. sz. 

91. 10 Galamb u. 3. 4992 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

92. 10 Galamb u. 13. 4976 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XX. század első 

harmadából. 

93. 16 

Gellért u.-i malom 

és malomiroda 

6111         

6100 

H

2 

Ipari épületcsoport eklektizáló és szecessziós 

részletekkel a XIX. sz. második feléből és a 

századforduló körül. Malom-iroda késői 

eklektikus, népies részletekkel a XX. sz. elejéről. 

94. 20 

Gosztonyi J. u. 12-

16. 247/23 

H

2 

Műteremlakások, modern, épült 1969-70. Tervezte: 

Rácz György. 

95. 15 

Görögkeleti 

plébánia 5199 

H

2 Törölve (lebontva) 

96. 10 György u. 22. 2541 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

97. 10 Gyulai u. 21. 5069 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beép. (XIX. sz. 

közepe) 

98. 15 Halász u. 21. 1633 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel, 

idomtéglákból képzett, gazdag homlokzati 

díszítéssel (XIX. sz. vége)  

99. 15 Halász u. 22. 1640 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

100

. 15 Hódi Pál u. 2.  5210 

H

2 Műemlékké nyilvánítva  

101

. 15 Hódi Pál u. 3.  5191 

H

2 

Zártsorú eklektikus épület a XIX. század végéről, 

váltakozó tégla-vakolat sávos homlokzattal. 

102

. 15 Hódi Pál u. 5.  5192 

H

2 Eklektikus-neobarokk lakóház a XIX. sz. végéről. 

103

. 15 Hódi Pál u. 11. 5194 

H

2 Zártsorú, téglaépület a XIX. század végéről. 



104

. 10 Holló u. 23. 2725 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

105

. 15 

Dr. Imre József u. 

2. 1371/1 

H

2 

Városi kórház épületegyüttese, 1898- Tervezte: 

Sándy Gyula 

106

. 

7, 

11 Jókai u. 19. 12304 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

107

. 7 Jókai u. 68. 11314/1 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége)  

108

. 7 Jókai u.75. 11847/1 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel a XIX. 

század végéről, a bejárat felett várfok utánzatú 

attikával.  

109

. 7 Jókai u. 83-85. 11565 

H

2 

Református imaház, épült a XX. század első 

felében 

110

. 16 Kálvin tér 1. 12452 

H

2 

Eklektikus bérház a XIX. sz. végéről, a tetőn 

sarokfelépítménnyel.  

111

. 11 Kálvin tér 2. 12451 

H

2 

Szecesszióba hajló eklektikus-neobarokk bérház a 

XIX. sz. végéről, tetőfelépítménnyel.  

112

. 11 Kálvin tér 3. 12450/2 

H

2 

Szecessziós stílusú bérház a XIX-XX. sz. 

fordulójáról. 

113

. 11 Kálvin tér 4. 9258 

H

2 

Volt Központi Szálló, eklektikus, ép.:1893. Tervezte: 

Bauer Henrik.  

114

. 10 Kazinczy u. 15. 2653 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

115

. 11 Károlyi u. 9. 12153 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX.. század 

végéről. 

116

. 11 Károlyi u. 11. 12152 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XX. század első 

harmadából. 

117

. 11 Károlyi u. 12. 12174 

H

2 

Eklektikus téglaépület zártsorú beépítéssel a XIX. 

század végéről, a kapu felett várfok utánzatú 

attikával.  

118

. 11 Károlyi u. 17. 12148 

H

2 

Zártsorú eklektikus-neobarokk lakóház a XIX. 

század végéről. 

119

. 11 Károlyi u. 44. 12213 

H

2 Törölve (átalakítva) 

120

. 16 Kinizsi u. 1. 12682 

H

2 

Volt Simon-palota, szecessziós, 1914. Tervezte: 

Magyar Ede  

121

. 11 Kinizsi u. 10. 12692 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

122

. 11 Kinizsi u. 24. 12484 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 



123

. 17 Kistópart u. 22. 8655/2 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

124

. 11 Klauzál u. 3. 9621 

H

2 Emeletes szecessziós épület a XX. század elejéről. 

125

. 11 Klauzál u. 7. 9631 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

126

. 11 Klauzál u. 21. 9664 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

127

. 11 Klauzál u. 27. 9678 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

128

. 12 Klauzál u. 62. 8797 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

129

. 12 Klauzál u. 63. 9723 

H

2 

Általános Iskola, földszintes eklektikus épület 

(XIX. sz. vége) 

130

. 12 Klauzál u. 65. 9724-25 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

131

. 12 Klauzál u. 81. 9787                      

H

2 Törölve (lebontva) 

132

. 12 Klauzál u. 107. 9848 

H

2 

Népies téglaépület a XIX. sz. végéről, a bejárat 

felett várfok utánzatú attikával, népi barokk 

oromfallal.  

133

. 12 Klauzál u. 111. 9857 

H

2 

Népies téglaépület a XIX. sz. végéről, a bejárat 

feletti várfok utánzatú attikát  elbontották.  

134

. 15 

Kohán György u. 4-

6. 1336 

H

2 

Műteremlakások, modern, épült: 1969-70. 

Tervezte: Borvendég Béla. 

135

. 15 Kossuth tér 1. 1.                  
H

1 Műemlékké nyilvánítva  

136

. 15 Kossuth tér 4. 5211 

H

2 Bíróság, eklektikus 

137

. 15 Kossuth tér 5. 5209 
H

1 Műemlékké nyilvánítva  

138

. 15 Kossuth tér 6. 12826 

H

2 Volt Szilárdy-ház, eklektikus bérház 1880-ból. 

139

. 17 Kölcsey u. 17. 6622 

H

2 

Oldalhat., deszkaoromzatos népi ép. (XIX. sz. 

második fele) 

140

. 17 Kölcsey u. 19. 6623 

H

2 

Mint az előző épület.  Az ablakok tégla 

keretezéssel. 

141

. 

10, 

11 Könyves u. 1. 12585 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

142
11 Könyves u. 19. 12562 

H Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 



. 2 fordulójáról. 

143

. 11 Könyves u. 20. 12623 

H

2 Törölve (42/2016.(XI.16.) önk. rend.) 

144

. 11 Könyves u. 23. 12560 

H

2 

Eklektikus téglaépület zártsorú beépítéssel a XIX. 

század végéről, a kapu felett várfok utánzatú 

attikával.  

145

. 8 

Kutasi úti 

Téglagyár  10317/2 
H

1 

Volt téglagyári épületek a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

146

. 15 Lázár u. 26. 2645 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

147

. 15 Lázár u. 28. 2646 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

148

. 15 Lázár u. 46. 2415/1 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel a XIX. 

század végéről, a bejárat felett várfok utánzatú 

attikával.  

149

. 6 Lévai u. 62. 4384 

H

2 

Oldalhat., deszkaoromzatos népi ép. (XIX. sz. 

második fele) 

150

. 15 Madách u. 5. 2588 

H

2 

Zártsorú, eklektikus épület a XIX. sz. végéről, az 

ablakok felett neoromán jellegű íves 

szemöldökpárkánnyal.  

151

. 17 Makai út 51. 7100 

H

2 

Oldalhatáros népi épület deszkaoromzattal a XIX. 

sz. második feléből. Az ablakok tégla keretezéssel. 

152

. 15 Mária Valéria u. 1. 12813 

H

2 

Földszintes eklektikus saroképület a XIX. sz. 

végéről.  

153

. 15 Mária Valéria u. 2. 12330 

H

2 Emeletes eklektikus épület a XIX. sz. végéről.  

154

. 16 Mátyás u. 30. 9167/47 

H

2 

Zártsorú, klasszicizáló, korai eklektikus lakóház. 

Épült 1860-70. körül. 

155

. 16 Mátyás u. 32. 9167/48 

H

2 

Villaszerű épület. Szecessziós, ún. "svájci" stílusú 

lakóház, lombfűrésszel készített fa díszítéssel, a 

XX. század elejéről. 

156

. 16 Mátyás u. 33. 9107/2 

H

2 Zártsorú, téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

157

. 11 Nagy Sándor u. 3. 12599          

H

2 Törölve (lebontva) 

158

. 11 Nagy Sándor u. 7. 12613 

H

2 

Zártsorú, eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

159

. 11 Nagy Sándor u. 9. 12614 

H

2 

Zártsorú, eklektikus épület a XIX. század végéről. 

Ma iskola. 

160

. 11 Nagy Sándor u. 21. 12632 

H

2 

Zártsorú eklektikus jellegű téglaépület a XIX. 

század végéről. 



161

. 20 Népkert állomás 113 

H

2 

Modernista épület népies elemekkel, majolika 

díszítéssel. 

162

. 12 Nyár u. 56. 8125 

H

2 

Általános Isk., zártsorú, földszintes, tégla  

saroképület a századforduló tájáról, hullámos 

attikával a sarkon. 

163

. 15 Nyizsnyai u. 5. 2615 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről, neoromán jellegű ívsoros párkánnyal. 

164

. 15 Nyizsnyai u. 10. 5182 

H

2 

Emeletes, szecessziós bérház a XX. század 

elejéről.   

165

. 16 

Öregmagtár u., 

magtár 9167/81 

H

2  Téglaburkolatú ipari-mezőgazdasági épület. 

166

. 10 Pálffy u. 4. 4725 

H

2 

Zártsorú eklektikus jellegű téglaépület a XIX. 

század végéről. 

167

. 10 Pálffy u. 6. 4724 

H

2 

Népies oldalhat. beépítésű téglaépület (XIX. 

század vége)  

168

. 16 Petőfi u. 14. 12766 

H

2 

Zártsorú, eklektikus lakóház, színes téglahoml. 

(XIX. sz. vége) 

169

. 16 Petőfi u. 16. 12765 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

170

. 16 Petőfi u. 19. 12715 

H

2 

Zártsorú, késői eklektikus téglaépület (XIX-XX. 

sz. fordulója) 

171

. 16 Petőfi u. 20. 12758 

H

2  Zártsorú, téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

172

. 16 Petőfi u. 21. 12716 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

173

. 16 Petőfi u. 23. 12720 

H

2  Törölve (lebontva) 

174

. 16 Petőfi u. 24. 12746 

H

2  

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

175

. 16 Petőfi u. 25. 12721 

H

2 

Zártsorú, eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről.  

176

. 16 Petőfi u. 30. 12741 

H

2  

Zártsorú, eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

177

.   16 

Petőfi-u. Ev. tpl. 

együttes  

2701/2, 

12702, 03                                  
H

1 Műemlékké nyilvánítva  

178

. 11 Rákóczi u. 30. 11772/1 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

179

. 10 

Révai-Lévay sarok 

trafik köztér 

H

2 Jelenleg nem használják. 

180
22 Síp u. 17. 6555 

H Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 



. 2 sz. vége) 

181

. 12 Susáni templom  8486 
H

1 

Neoromán téglahomlokzattal épült 1910-ben. Terv: 

Borsos József 

182

. 12 

Parókia, Tornyai u. 

13. 8392 

H

2 

Neoromán téglahomlokzattal épült 1910-ben. Terv: 

Borsos József 

183

. 11 Szabadság tér 69. 9296 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről, a szárazkapu bal oldalán magtárnak 

kiépítve. 

184

. 11 Szabadság tér 92.  12366/2 

H

2 

Mázsaház. Szabadon álló eklektikus épület (XIX. 

sz. vége). Homlokzata kis kiugrású közép- és 

oldalrizalitokkal tagolt.  

185

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 1. 5208 

H

2 Műemlékké nyilvánítva  

186

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 2. 12825 

H

2 

Eklektikus-szecessziós bérház a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

187

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 3. 5207 

H

2 

Eklektikus-szecessziós épület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

188

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 4. 12824 

H

2 

Eklektikus-szecessziós bérház a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

189

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 6. 12823 

H

2 

Eklektikus-szecessziós bérház a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

190

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 7. 5203             
H

1 Műemlékké nyilvánítva 

191

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 8. 12822 

H

2 

Eklektikus-szecessziós bérház a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

192

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 10. 12821 

H

2 

Volt Genersich-palota. Emeletes, késő eklektikus-

szecessziós épület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

193

. 15 

Dr. Rapcsák András 

út 16. 12818 

H

2 

Tornyai János Múzeum, neogót téglaépület, épült: 

1900 körül, tervezte: Sándy Gyula. 

194

. 10 

Dr. Rapcsák András 

út 28. 12578 

H

2 

Tisztiklub, zártsorú, eklektikus ház a XIX. század 

végéről. 

195

. 10 

Dr. Rapcsák András 

út 35. 5129 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

196

. 10 

Dr. Rapcsák András 

út 39. 5118 

H

2 Zártsorú téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

197

. 10 

Dr. Rapcsák András 

út 44. 12549 

H

2 Zártsorú eklektikus lakóház a XIX. század végéről. 

198

. 10 

Dr. Rapcsák András 

út 56. 12539 

H

2 

Zártsorú eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

199 6, Szántó Kovács J. u. 
4471 

H Oldalhat. népi ép., ablakok tégla keretezéssel (XIX. 



. 10 97. 2 sz. vége). 

200

.  17 Széchenyi tér 5. 6739 

H

2 Törölve (átalakítva) 

202

. 17 Széchenyi tér 20. 6149 

H

2 Zártsorú, téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

203

. 11 Szt.István tér 1. 12395 

H

2 

Emeletes eklektikus sarokház a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

204

.   11 Szent István tér 3. 12390 

H

2 

Általános Isk., emeletes eklektikus épület a XIX.. 

sz. végéről. 

205

. 11 Szent István tér 8. 9279 

H

2 

Oldalhatáros téglaház a XIX-XX. század 

fordulójáról.  

206

. 11 Szent István tér 10. 9277/1 

H

2 Zártsorú téglaház a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

207

. 11 Szent István tér 15. 9272 

H

2 Zártsorú téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

208

.   11 Szt.István templom 12367 
H

1 

Bazilikális tömegű, modern, épült: 1935-37. Terv: 

Fábián Gáspár 

209

.   11 Szt.István plébánia 12368 

H

2 

Volt kolostor, modern, épült: 1935-37. Terv: 

Fábián Gáspár 

210

. 

11, 

16 Szeremley u. 2. 9256 

H

2 

Zártsorú téglaép., hullámos attikával (XIX-XX. sz. 

fordulója) 

211

. 11 Szeremley u. 11. 9614 

H

2 Zártsorú téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

212

. 17 Szoboszlai u. 9. 7295 

H

2 Zártsorú téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

213

.   15 Szőnyi u. 2. 4.                  
H

1 Műemlékké nyilvánítva  

214

.  

6, 

10 

Tabáni templ., 

parókia 4596 
H

1 

Neoromán, téglahoml., ép.: 1904. Terv: Borsos 

József. 

215

. 11 Táncsics M. u. 14. 12440 

H

2 

Zártsorú téglaépület, a széleken attikákkal (XIX-

XX. sz. ford.) 

216

. 11 Táncsics M. u. 15. 12415/3 

H

2 Zártsorú téglaépület a XIX-XX. sz. fordulójáról. 

217

. 11 Táncsics M. u. 16. 12442 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

218

. 11 Táncsics M. u. 31. 12401 

H

2 

Eklektikus villa, hengeres toronnyal (XIX-XX. 

század ford.) 

219

. 17 Tavasz u. 7. 8706 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

220
17 Tavasz u. 9. 8705 

H Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 



. 2 sz. vége) 

221

. 11 Teleki u. 39. 11986 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

222

. 11 Teleki u. 41. 11987 

H

2 

Oldalhatáros, népies barokk oromzattal (XIX-XX. 

sz. ford.) 

223

. 11 Teleki u. 49. 12040 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

224

. 16 Toldi u. 7. 12909 

H

2 

Zártsorú, eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről.  

225

. 12 Tornyai u. 2. 8485/2 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel, 

idomtéglákból képzett, gazdag homlokzati 

díszítéssel (XIX. sz. vége)   

226

. 12 Tornyai u. 8. 8482 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

227

. 12 Tornyai u. 10. 8481 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

228

.   17 

Újvárosi tpl. és 

parókia 6940/1 
H

1 Műemlékké nyilvánítva  

229

.   11 

Unitárius tpl. és 

lelk.lak,  12392 
H

1 

Eklektikus-neogót, ép.: 1910-ben. Tervezte: 

Kruzslicz Károly  

230

. 15 Vajda u. 17. 2399 

H

2 

Zártsorú  téglaépület a XIX-XX. század 

fordulójáról. 

231

. 15 Vajda u. 23. 2402 

H

2 

Zártsorú  téglaépület, eredeti kapuval (XIX-XX. sz. 

ford.) 

232

. 15 Városház u. 2. 1360 

H

2 

Emeletes, zártsorú, eklektikus téglaépület (XIX. sz. 

vége) 

233

. 15 Városház u. 3. 1359 

H

2 

Emeletes, zártsorú, eklektikus téglaép a XIX. sz. 

70-es éveiből. Városképileg hangsúlyos 

elhelyezkedéssel. 

234

. 17 Visszhang u. 25. 7012 

H

2 

Rendkívül jó arányú népies, oldalhatáros épület 

(XIX. sz.) 

235

. 17 Vörösmarty u. 6. 6747 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége) 

236

. 17 Vörösmarty u. 23. 6802 

H

2 

Zártsorú, klasszicizáló korai eklektikus ház, népies 

részletekkel, magas térdfallal. Épült: 1870 körül.   

237

. 17 Vörösmarty u. 25. 6803             

H

2 Törölve (lebontva) 

238

. 17 Vörösmarty u. 29. 6805 

H

2 

Oldalhat. népi ép., ablakai tégla keretezéssel (XIX. 

sz. vége) 

239
17 Vörösmarty u. 33. 6808 

H Oldalhat. népi ép., ablakai tégla keretezéssel (XIX. 



. 2 sz. vége) 

240

. 17 Vörösmarty u. 47. 6931 

H

2 

Zártsorú, eklektikus sarokház a XIX. század 

végéről. 

241

. 17 Vörösmarty u. 49. 6930 

H

2 

Zártsorú téglaépület a századfordulóról. Kapuja 

igénytelen. 

242

.  15 Zrínyi u. 1. 1363 

H

2 Műemlékké nyilvánítva  

243

. 15 Zrínyi u. 9. 1367 

H

2 

Zártsorú, eklektikus lakóház a XIX. század 

végéről. 

244

. 15 Zrínyi u. 32. 2389/2 

H

2 

Zártsorú  téglaépület, eredeti kapuval (XIX-XX. sz. 

ford.) 

245

. 15 Zrínyi u. 40. 2366 

H

2 Eklektikus-neobarokk lakóház a XIX. sz végéről. 

246

. 15 Zrínyi u. 55. 1423 

H

2 

Zártsorú, eklektikus téglaépület a XIX. század 

végéről. 

247

. 14 Zrínyi u. 116. 1549 

H

2 

Oldalhat. népi ép., ablakai tégla keretezéssel (XIX. 

sz. vége) 

248

. 14 Zrínyi u. 122. 1546 

H

2 

Népies téglaépület oldalhatáros beépítéssel (XIX. 

sz. vége)  

249

. 11 Zsigmond u. 7. 12612 

H

2 

Eklektikus-szecessziós sarokház  a 

századfordulóról. 

250

.  

Kútvölgy, 

szanatórium 18163/1 

H

2 

Un. "svájci" stílusú és 1941-ben épült modern 

épületek. 

251

.  

Kútvölgy, 

vasútállomás 0500/1 

H

2 Felvételi épület. Jellegzetes MÁV indóház. 

252

. 

Kül

ter Aranyági major 0521/3 

H

2 Volt uradalom épületegyüttese 

253

. 

Kül

ter Barattyosi major 0784/2 

H

2 Műemlékké nyilvánítva  

254

. Külter Horgásztanya 01061/2 

H

2 Helytörténeti jelentőségű épület Körtvélyesen 

255

. 15 Bakay kút  13502 

H

2 Szőnyi utca 

256

. 12 Császtvay kút  9039 

H

2 Klauzál utca  

257

. 15 Korsós lány kútja  5225/2 

H

2 Zrínyi utca/Kossuth tér 

258

. 10 Lévai utcai kút 4479 

H

2 Lévai-Révay utca/Szántó Kovács János utca 

259
6 

A volt Lippai 
3258/1 

H Ipartörténeti emlék a XIX. sz. második feléből. 



. malom nyerstégla 

kéménye   

2 Eredeti neve "Steiner fagyár" 

* a sorszám a Szabályozási Terven feltüntetett számozást jelenti 

** a térképszelvény száma a Szabályozási Terv szelvényszámozásával azonos 

Köztéren és közforgalomra megnyitott közintézményekben álló képzőművészeti 

alkotások 

1. Nepomuki Szt. János (1778. kőből, majd 1890. öntöttvasból, ismeretlen művész), 

Kaszap u.– Laktanya körforgalom 

2. Nyizsnyai Gusztáv (1900. Pásztor János, bronz, mészkő talapzat), Nyizsnyai u. – 

Zrínyi u. sarok 

3. Kossuth Lajos (1903. Kallós Ede, bronz, mészkő talapzat), Kossuth tér 

4. Merkúr (1907. Rubletzky Géza-Balla József, bronz) Kossuth tér 5. kupolája 

5. Vízmerítő (1908. Pásztor János, talapzat kosfejei Medgyessy Ferenc) Kossuth tér 

nyugati oldala a Zrínyi u. csatlakozásánál 

6. Fahonvéd (1918. Pásztor János, hársfa, talapzat festett deszka) Városháza 

7. Dr. Imre József (1926. Pásztor János, bronz, mészkő talapzat), Kórház parkja 

8. Világháborús emlékmű (1938. Pásztor János, bronz, mészkő talapzat), Kossuth tér 

9. Debreceni Vénusz (1956. Medgyessy Ferenc, mészkő, talapzat márványlap borítású 

betonhasáb), Városi Strandfürdő 

10. Tornyai János (1956. Gyenes Tamás, bronz, mészkő talapzat) Tornyai János Múzeum 

falfülkéje 

11. Fekvő borjú (1959. Samu Katalin, homokkő), Tornyai Múzeum emeleti előtere 

12. Anya gyermekével (1960. Szabó Iván, mészkő, mészkő talapzat) Kórház parkja 

13. Móricz Zsigmond (1961. VASAS Károly, vörösmárvány, talapzat szürkemárvány), 

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 1. emeleti folyosója 

14. Vízbelépő (1962. Ferenczy Béni, bronz) Városi Strandfürdő keleti része  

15. Napozó (1962. Varga Imre, bronz, mészkő talapzat), Városi Strandfürdő 

16. Dr. Fodor József (1962. Kelemen Kristóf, mészkő, talapzat mészkő) Kórház parkja 

17. Szántó Kovács János (1965. Somogyi József, bronz, talapzat mészkő) Kossuth tér 

keleti része 

18. Atléta (1965. Marton László, bronz, mészkő talapzat), Városi Stadion, Szabadság tér  

19. Libás lány (1966. Kisfaludi Strobl Zsigmond, alumínium), Népkert ÉK-i része 

20. Anya gyermekkel (1967. Németh Mihály, mészkő, beton talapzat), Kórház parkja 

21. Ápolónő (1968. Szathmáry Gyöngyi, bronz, vörösmárvány talapzat), Kórház 

22. Kiss Lajos (1968. Radó Károly, márvány, mészkő talapzat), Hősök tere 

23. Szeremlei Sámuel (1968. Stremeny Géza, mészkő, mészkő talapzat), Hősök tere 

24. Halak (1970. Nagy Géza, mészkő, talapzat műkő vízmedence), Andrássy u. 2-8. sz. 

déli oldalán húzódó park 



25. Korsó (1970. Szabó Iván, pyrogránit, talapzat klinkertégla), Népkert vasútállomás 

parkja 

26. Majolikagyári emlékmű (1972. Probstner János, pyrogránit, talapzat klinkertégla), a 

belvárosi rk. Templom parkja 

27. Medgyessy Ferenc (1973. Németh Mihály, mészkő, talapzat mészkő), Kohán u., a 

Kollektív műterem melletti park 

28. Németh László (1976. Tóth Valéria, bronz, mészkő talapzat), Andrássy u. 44. sz. előtt 

29. Kecskepásztor (1977. Péter Zsuzsa, bronz, mészkő talapzat), a belvárosi rk. Templom 

parkja 

30. Kohán György emlékmű (1979. Kiss Nagy András, bronz), Kohán u., a Kollektív 

műterem melletti park 

31. Térplasztika (1979. Végvári Gyula, samott, beton talapzat) Kertvárosi Ált. Iskola előtt 

32. Oroszlános kút (1980. Kiss Kovács Gyula, mészkő és bronz), Andrássy u. 

Szolgáltatóház előtt 

33. Radnainé síremlék (1981. Medgyessy Ferenc, bronz) Andrássy u. 44., Városi 

Könyvtár udvara 

34. Petőfi (1983. Kamotsay István, bronz, beton talapzat) Andrássy u.-Bocskai u. sarok 

35. Diána (1989. Kutas László, bronz, talapzat mészkőkút) Petőfi - Szt. Antal u. sarok 

36. 1848-as emlékmű (1990. Máté István, bronz, márvány talapzat), Kossuth tér 

37. Bíbó Lajos emlékmű 1990. Erdős Péter, Nagy István, fa és bronz), Kistópart utca 

38. Vásárhelyi testamentum (1991. Erdős Péter, vörösréz domborítás), Városháza 

előcsarnoka 

39. II. Világháborús emlékmű (1992. Lantos Györgyi, bronz és mészkő), Hősök tere 

40. 1956-os forradalom emlékműve (1996, Návay Sándor, mészkő és gránit) Nagy Imre 

tér, Kaszap u. déli vége 

41. Szent István (1996. Máté István, bronz, talapzat gránitlappal burkolt vasbeton hasáb), 

Szt. István tér 

42. József Attila (2000. Cswéri Lajos, bronz, mészkő talapzat), Árpád u. 8. előtti park 

43. Géza és Sarolt (2001. Lantos Györgyi, bronz és gránit) Szt. István tér 2. kerítésén 

Egyedi növényzet 

1. Ady Endre utcai platán és tölgyfa sor 

2. Bercsényi utcai tölgyek (2 db) 

3. Csomorkányi u. 17. sz. előtt álló tölgy  

4. Epreskert minden fasora és faegyede 

5. Hősök terén álló fekete nyár (1 db) 

6. Jókai utcai piramistölgyek 

7. Kistópart utcai parkolóban álló tölgy (1 db) 

8. Klauzál u. 78. előtt álló tölgy (1 db) 



8. Kossuth téri tölgyek (5 db), tiszafák (7 db), jegenyefenyő (1 db) 

11. Petőfi utcai kőrisek  

12. Külterületen az un. Tiszai út körtöltéstől Körtvélyesig terjedő szakasza mentén a fehér 

és fekete nyár, mezei szil és amerikai kőris egyedekből álló vegyes fasor. 

2. melléklet 

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke 

1. fejezet  

A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése  

1a. fejezet: Igazgatási terület 

– Külterületi tanyavilág 

– Mártélyi Tájvédelmi Körzet 

1b. fejezet: Központi belterület 

– Belváros 

– Mezővárosi területek 

– Újonnan beépülő területek  

2. fejezet 

A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának térképi bemutatása 

2a. fejezet: Igazgatási terület 



 

2b. fejezet: Központi belterület 

 

 

3. fejezet 

Közterület-alakítás szempontjából „együtt kezelendő” közterületek:  

– Kossuth tér és a betorkolló utcák/utak min. 50 m hosszúságú szakaszai, 

– dr. Rapcsák András utca és a csatlakozó utcák min. 30 m hosszúságú szakaszai,  

– Andrássy út Kossuth tér és Emlékpont közötti szakasza – beleértve a Hód-áruház 

környéki teresedéseket és a Belvárosi rk. templom terét is – valamint az összes 

betorkolló utca min. 30 m hosszúságú szakaszai, 

– Szent István tér és a csatlakozó utcák 30-50 m hosszúságú szakaszai, 

– Kálvin János tér a ref. Újtemplom előtti/melletti teresedésekkel, továbbá a betorkolló 

utcák 30 m hosszúságú szakaszai,  

– Hősök tere a szegélyező Szőnyi, Tóalj, Kodály Zoltán és dr. Imre József utcák 

érintkező szakaszaival, valamint a betorkolló Ady Endre u. min.100 m hosszban,  

– Népkert teljes területe, 

– Szabadság téren belül a volt Mázsaház és a Stadion főbejárat előtti/közötti 

területrészek, továbbá a Piactér, 



– Nagy Imre tér, 

– Nagyállomás és Népkert vasútállomás Város felőli előtere, 

– Autóbusz pályaudvar és környéke, 

– Kertváros, Hóvirág és Ipoly utcák, valamint az oktatási intézmények által határolt 

terület,  

– Újváros, Széchenyi tér. 

A vonatkozó jogszabályok jegyzéke az itt alkalmazott rövidítésekkel  

Törvények 

Tktv. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

Étv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 

 a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

Ákr.  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

Végrehajtási rendeletek 

Tr. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 

 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 

Rr. a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 

Rkr. a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak 

melletti elhelyezésének részletes szabályairól  szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. 

rendelet 

 a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti 

elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Korm. rendelet 

 a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

 

https://uj.jogtar.hu/


1.számú függelék 

Meleg szín: sárga, narancs, vörös, bíbor és árnyalataik, melyek a nap, a 

tűz, a vér fogalmához kapcsolódnak. Legmelegebb szín a narancspiros. 

Hideg szín: zöld, kék, melyek a vízhez, a jéghez és a vegetációhoz 

köthetőek. Leghidegebb szín a türkizkék. 

Semleges hőmérsékletű szín: 

citromsárga, lila és árnyalataik. 

Pasztellszín: A "pasztell" egyben árnyalatjelző, vagyis egyedi színnevekkel is társul, pl.: pasztellkék, 

pasztellsárga. Kapcsolódó színnevek: almavirágszín, mandulavirágszín, barackvirágszín, babakék, 

babarózsaszín, púderkék, porcelánrózsaszín, vanilia-sárga, krémzöld, stb. Kapcsolódó árnyalatjelzők: 

derített, fátyol, fehéres, gyöngy, habos, halvány, krém, lágy, rózsás, üde, világos. 

Fagylaltszín: Ezeket a színeket nemcsak édeskésnek tartjuk, hanem kissé mesterségesnek, tolakodónak is. 

Feltételezzük, hogy ilyen színeket csak nagy adag ételszínezékkel lehet elérni. Árnyalatjelzők: habos, krém, 

lágy, harsány 

Papagájszín: A papagáj-, vagy műanyagszínek nemcsak a tolakodó tarkaságot, az erős és árnyalat nélküli 

színeket jelentik, hanem az anyag értéktelenségére is utalnak. Színnevek: papagájzöld, jácintkék, 

kakadukék. 

Földszín: Általában természetközeli, nyers, meleg színek, a talaj, a homok, egyes kövek, az avar, a fák 

kérgének és a földfestékek színei. Nem árnyalatjelző, csak gyűjtőnévként használjuk, bár a föld előtag a 

földbarna, földszürke, földzöld nevekben is szerepel. A földszínek idegen változata a terraszínek (terra: 

föld, latinul). Színnevek: homokszín, avarszín, kéregbarna, márgaszín, löszsárga, terepszín, kheki, 

mediterrán színek, továbbá a földfestékek: okker, umbra, sziena, zöldföld. Árnyalatjelzők: barnás, közép, 

meleg, tört, sárgás, zöldes 

Mediterrán szín: A Földközi-tenger menti országok tájaira és épített környezetére utaló színek gyűjtőneve: 

a meleg, mélytónusú vörös, sárga, barna, ill. az élénkzöld és -kék tartoznak ide. Rokonságban állnak a 

földszínekkel, de ezeknél vidámabbak, színesebbek. A lakberendezés és építészet kedvelt színei. Nem 

árnyalatjelző, és önálló színnévként nagyon ritka (de pl. a mediterránkék). Színnevek: terrakotta, római 
vörös, toszkánzöld, etruszkvörös, cserépvörös, olajfazöld, földszínek, terraszín, görögkék, spanyolvörös, 

sziena, umbrabarna Áárnyalatjelzők: meleg, barnás, sárgás, vöröses, erős, telt, antik. 



Trópusi szín: Árnyalatjelzőként és egyedi 

szóösszetételekben nincs. Színnevek: ananászsárga, 

mangósárga, napsárga, tengerkék, pálmazöld, 

papagájszínek, kakadukék, kolibrizöld, Bermuda-kék, Bahama-bézs. Árnyalatjelzők: harsány, rikító, tüzes, 

élénk, vidám, ős, vad 

Évszakszínek: Ritka színnevek csoportja, melyek az évszakok hangulatára utalnak: tavaszi színek, 

nyárszínek, őszi színek, télszínek. A tavasz színei a pasztellzöld, pasztellkék, rózsaszín; a nyárra a harsogó 

narancs, kék és zöld; az őszre az aranyló sárga, vörösesbarna emlékeztet; a tél színei a világos, tört és hideg 

színek. Számos alapszínnévvel előfordulhatnak: tavaszkék -zöld, -sárga, -rózsaszín, nyárkék és -zöld, 

őszarany, télfehér. Színnevek: zsengezöld, avarszín, rozsdavörös, dérfehér, hófehér, jégkék, égkék, 

napsárga, napraforgósárga, uszodakék. Árnyalatjelzők: hideg, meleg, ködös, üde, vidám. 

 


