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Tisztelt Kepviselo-testiileti

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A C8 Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet kezdemenyezte a Bokay Janos utca 34. sz. (36228. hrsz.) 
alatti haz ideiglenes es vegleges vedette nyilvanitasat (1. sz. melleklet). Indokolasuk szerint a Bokay 
Janos utca 34. (eredetileg Golya utcza 32.) utolsok kozt orzi az egykori utcakepet es telepiileskarak- 
tert, ez adja egyediseget es erteket. A Bokay Janos utca 34. legfobb erteke viszont nemcsak dnma- 
gaban az architekturajaban, hanem kulturtorteneti jelentosegeben rejlik. A kerelem benyujtasaval 
megindult a keriileti helyi vedelem ala helyezes eljarasa.

Az epiilet magantulajdonban van (2. melleklet - tulajdoni lap), az Onkormanyzat javara az onkor
manyzat rendelete alapjan - varosrehabilitacios celu - elovasarlasi jog keriilt feljegyzesre a tulaj
doni lapra. Az ingatlanra korabban kesziilt bontasi es epitesi terv, mely a mai napig nem kezdodott 
meg. A tulajdonos kerelmeben (3. melleklet) kerte Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi On- 
kormanyzatat az elovasarlasi jogarol torteno lemondasra. Az elovasarlasi jogot a helyi varos
rehabilitacios terulet kijeldleserol es a teruleten a rehabilitacio megvalositasarol szolo 32/2001. (X. 
26.) szamu onkonnanyzati rendelet 9. §-a allapitotta meg a rendezett telepulesfejlodes biztositasa,
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telepiilesrendezesi feladatok vegrehajtasa, a varosrehabilitacids terv megvalositasa erdekeben. Az 
ingatlanspekulacio lehetosegenek veszelye nem all fenn a teriileten, mert a Corvin setany projekt 
megvaldsult. Az uj setany elkesziiltevel a varosrehabilitacids cel teljestilt, igy az eldvasarlasi jog 
fenntartasanak indoka megszunt - az Onkormanyzat nem kivanja az epiilet tulajdonjogat megsze- 
rezni javasoljuk az ingatlan eseteben az Onkormanyzat eldvasarlasi joganak ingatlan- 
nyilvantartasbol vald torleset.
Jelenleg elado az epiilet (4. melleklet). Az Orszagos Epitesiigyi Nyilvantartasi rendszer alapjan a 
tulajdonos bontasi engedely iranti kerelmet nyujtott be a hatosaghoz 2021. november 9. napjan.

A bontasi engedely megadasanak nines ismert akadalya. Az epiilet jelenlegi allapota igen leromlott, 
melyet a mellekelt fotodokumentacid is bemutat (5. melleklet), statikai problemak is jelen vannak, a 
felujitasa, megdrzese magas koltseggel jama, mely a hasznosithatosag anyagi inerteket meghalad- 
hatja.

A megsemmistilessel fenyegeto bontasi engedely kerelmezese miatt Budapest Jozsefvarosi Onkor- 
manyzat Kepviselo-testiilete 638/2021. (XI. 18.) szamu hatarozataban - ideiglenesen 6 honapra - 
helyi vedette nyilvanitotta az epiiletet; a vedette nyilvanitas celja az epiilet helytorteneti ertekenek 
feltarasa.
A vedette nyilvanitasi folyamat soran a polgarmester bekert helytorteneti es epiteszettorteneti szak- 
velemenyeket (6a es 6b melleklet), tovabba az erintettek velemenyet (7. melleklet). A velemenyek- 
bbl kideriil, hogy az epiilet kiilonosebb epiteszeti erteket nem kepvisel, esupan a homlokzat jobb 
oldali resze, a diszesebb ablakpar es a gdlya relief kepvisel epiteszeti erteket. Az epiilet helytbrtene- 
ti erteke elvitathatatlan, melynek emleket allitani a kozosseg identitastudatanak erdsitese okan java- 
solt. Az ideiglenes vedettseg fennallasa alatt lefolytatott tovabbi egyeztetesek alapjan a C8 Civilek 
Jozsefvarosert Egyesiilet kezdemenyezesevel az alabbiakban reszletezett dontesi javaslat alapjan 
reszben egyetertiink.

Az epiilet teljes jobb oldali, az alabbi kepen pirossal jelolt 8 m-es homlokzatszakaszat javasoljuk 
megtartani az epiiletdiszekkel egyiitt:
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A telepiileskep vedelmerol sz616 2/2022 (I. 20.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: telepules
kepi rendelet) ertelmeben a vedelem ala helyezendo homlokzatszakaszt az eredetivel megegyezd 
formaban vagy az epiteszeti koncepcioba illesztetten kell helyreallitani az epitkezes folyaman, az 
eredeti golya relief megtartasaval.

A vedelem ala helyezendo homlokzatszakaszra vonatkozo allaspontot a tulajdonos megismerte es 
elfogadta (8. melleklet).

A helyi vedette nyilvanitasrol az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi 
LXXVIII. torveny 57. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan az Onkormanyzat a telepuleskepi rende- 
letnek a 2. mellekleteben torteno feltiintetesevel dont. A 2022. marcius 1. napjan hatalyba lepo tele
puleskepi rendelet 14. § (7) bekezdeseben foglaltak szerint az ideiglenes vedelem legkesobb a helyi 
vedelemrol szolo kepviselo-testiileti dontes hatalyba lepesevel szunik meg. Ez azt jelenti, hogy a 
Bokay Janos utca 34. sz. alatti haz helyi vedette nyilvanitasarol szolo 638/2021. (XI. 18.) kepviselo- 
testiileti hatarozattal adott 6 honapos ideiglenes vedelem 2022. marcius 1. napjan, a telepuleskepi 
rendelet hatalyba lepesevel egyidejiileg megszunik.

A keruleti vedelem tenyet a telepiileskep vedelmerol szolo onkormanyzati rendelet 12. § (1) bekez- 
dese alapjan a keruleti epitesi szabalyzatban fel kell tiintetni. A keruleti epitesi szabalyzat rendelet, 
a rendelet modositasa jelenleg folyamatban van, igy sziikseges a jelen eloterjesztessel erintett kerii- 
leti vedelem tenyet a rendelet modositasara iranyuld elokeszitesi eljarasba bevonni, es errbl az elo- 
keszitesben es velemenyezesben resztvevoket tajekoztatni.

A fentiek alapjan sziikseges tovabba a mar elfogadott, de meg hatalyba nem lepett telepuleskepi 
rendelet eltero szoveggel torteno hatalybalepeserol donteni, valamint az eldvasarlasi jogot megalla- 
pito rendelet modositasarol rendelkezni.

IL A beterjesztes indoka
A kepviselo-testiilet jogosult a kertileti vedelem ala helyezesrol a telepuleskepi rendeletben donteni, 
tovabba ajogszabaly altal megallapitott eldvasarlasi jogot, miutan fenntartasanak indokai megsziin- 
tek, az ingatlan-nyilvantartasbol tbrbltetni.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a B6kay Janos u. 34. sz. alatti epiilet egy reszenek vedette nyilvanitasa, valamint az 
onkormanyzatot megilletd eldvasarlasi jog ingatlan-nyilvantartasbol torteno torlese.
Az onkormanyzati eldvasarlasi jog torlesenek penziigyi hatasa nines (az ingatlan tulajdonosa fizeti a 
foldhivatali eljaras kbltsegeit).

IV. Jogszabalyi komyezet
A dontes elfogadasa a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
10. § (2) bekezdesen, 13. § (1) bekezdes 1. pontjan, a 23. § (5) bekezdes 5. pontjan, 41. § (3) bekez- 
desen, valamint 42.§ 1. pontjan alapul.

Az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny 57. § (2)-(3) be- 
kezdese szerint:
„ 57. £ (3) A helyi vedette nyilvanitasrol vagy annak megszunteteserol, tovabba a vedettseggel osz- 
szefiiggo korlatozasokrol es kotelezettsegekrol es tamogatasokrol a telepiilesi onkormanyzat (a 
fovdrosban a fovdrosi es a keruleti onkormanyzat is) a telepuleskepi rendeletben dont.
(4) Az onkormanyzat - a kulturalis orokseg vedelmerol szolo 2001. evi LXIV. torveny 5. § (1) bekez
deseben foglalt egyiittmukodesi kotelezettsegre figyelemmel - a helyi vedettseg telepiilesrendezesi 
eljdrdson kiviili megsziinteteserol szolo rendelet tervezetet tdjekoztatdsul megkiildi a kulturalis 
oroksegvedelmi hatbsdgnak.
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(5) Az dnkormdnyzati rendeletben megdllapitott helyi egyedi epiteszeti vedelmet jogi jellegkent az 
ingatlan-nyilvdntartdsban fel kell jegyezni. ”

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 34/2017. 
(IX. 14.) onkormanyzati rendelete a telepuleskep vedelmerol 5. A keruleti vedelem ala helyezes, 
valamint megszuntetes szabalyai:
„8. § (1) A keruleti vedelem aid helyezesre vagy annak megszilntetesere barmely termeszetes vagy 
jogi szemely, tovdbbd jogi szemely iseggel nem rendelkezo szervezet — a polgdrmesterhez irdsban 
benyujtott - kezdemenyezese alapjdn kerulhet sor.
(5) A keruleti vedelem ala helyezes ertekvizsgdlat alapjdn tortenik.
9. § (1) A keruleti vedelem aid helyezes vagy annak megszilntetese iranti eljdras meginditdsarol az 
Onkormanyzat honlapjdn 8 napon beliil tdjekoztatdst kell kozzetenni, tovdbbd irdsban ertesiteni kell 
az erdekelteket.
(2) Az ingatlan haszndlbjdnak ertesitese a tulajdonos utjdn tortenik.
10. § (1) A keruleti vedette nyilvdnitdshoz, vagy annak megsziintetesehez szilkseg eseten be kell sze- 
rezni a vedendo ertek jellegetol fuggoen a miiemlekvedelmi, termeszetvedelmi regeszeti szakhato- 
sdg, valamint egyeb szakertok velemenyet, vagy az elokesziteshez szukseges erintett helyi, szakmai 
tdrsadalmi szervezetek dlldspontjat.
11. § (1) A keruleti vedelem ala helyezesre, vagy a vedelem megszuntetesere vonatkozo kezdeme- 
nyezesrol szdlo eldterjesztesben szerepelnie kell a vedelem ala helyezes elrendeleset vagy megszun- 
teteset megalapozb ertekvizsgdlatnak es a 10. § (6) bekezdesben meghatdrozott erdekeltek eszreve- 
teleinek is.
(2) A Kepviselo-testiilet a 8. § (2) vagy (3) bekezdesben foglaltaknak megfelelo tartalmu kezde- 
menyezes benyujtasdtol szamitott 180 napon beliil do nt a keruleti vedelem ala helyezesrol vagy 
annak megsziintetesrol.
(3) A keruleti vedelemmel kapcsolatos kepviseld-testuleti dbntesrol irdsban ertesiteni kell a 10. § (6) 
bekezdesben meghatdrozott erdekelteket, es a dontesrol az Onkormanyzat honlapjdn a dontes nap- 
jdtdl szamitott 8 napon beliil tdjekoztatdst kell kdzzetenni.
12. § (1) A keruleti vedelem tenyet a keruleti epitesi szabdlyzatban fel kell tiintetni.
(2) A keruleti vedelem ala helyezest elrendeld dnkormdnyzati rendelet hatdlyba lepesetol szamitott 
tizendt napon beliil a jegyzd kezdemenyezi az ingatlaniigyi hatdsdgndl a vedelem jogi jellegkent 
valdfeljegyzeset.
13. § (1) A keruleti egyedi vedelem ala helyezett epitmeny, kozteriilettel hatdros epitmenyreszlet, 
alkotds, utcabutor csak egyseges megjelenesii tabldval jelolheto meg, amely a vedelem tdrgydnak 
megnevezese mellett a kovetkezoket tartalmazza: vedett ertek fajtdja, tervezd neve, megepules eve. A 
tdbldt az Onkormanyzat cimere disziti.
19. § (1) A keruleti vedelemre javasolt ertek

a) a vedette nyilvdnitds elokeszitesenek meginditdsdval egyidejuleg, vagy
b) ha a vedelemre javasolt erteket megsemmisiiles vagy ertekeinek eltunese fenyegeti, 

soron kiviil, legfeljebb egyeves idotartamra ideiglenes vedelem ala helyezheto.
(2) Az ideiglenes vedelem indokolt esetben egyszer es legfeljebb tovabbi egy evre meghosszabbitha- 

td.
(3) Az ideiglenes vedelem ala helyezesi eljdrdsban egyebekben a keruleti vedelem aid helyezesre 

vonatkozo elbirdsokat kell alkalmazni.
(4) Az ideiglenes vedelem megszunik az intezkedesben megjelolt idotartam elteltevel.
(5) Ha a vedette nyilvdnitds elokeszitese sordn megdllapitdst nyer, hogy a vedette nyilvdnitds nem 

indokolt, az ideiglenes vedettseget meg kell sziintetni. ”

Az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny 25. § (1) es (3) be- 
kezdese alapjan:
„25. § (1) A telepulesi onkormanyzatof elovdsdrlasi jog illeti meg az epitesi szabdlyzatban meghatdro
zott telepillesrendezesi celok megvalbsitdshoz szukseges ingatlanok eseteben.
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(3) Afovdrosban afovdrosi vagy azt a keriileti onkormanyzatot illeti meg az elovdsarlas joga, amely a 
megosztott feladatkor alapjdn az adott telepulesrendezesi cel megvaldsltoja. "

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol 
szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 15. § (1) bekezdese szerint „Az Onkormanyzatot - 
torvenyben meghatdrozott elteresekkel - megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kotelezett- 
segek, amelyek a tulajdonost megilletik terhelik. A tulajdonost megilletd jogok gyakorlasarol a Kepvi- 
selo-testulet rendelkezik. ”

A helyi varosrehabilitacios terulet kijeloleserol es a teriileten a rehabilitacio megvalositasarol szolo 
32/2001. (X.26.) onkormanyzati rendelet 9. § (1) es (3) bekezdese alapjan:
„9. § (1) A HVT I-nek az Onkormanyzat a rendelet 3. sz. mellekleteben felsorolt nem onkormanyzati 
tulajdonu ingatlanokra, a vegyes tulajdonu ingatlanok nem onkormanyzati tulajdoni hdnyadara, ill. a 
bontdsra javasolt tdrsashdzi kiilon tulajdonokra (lakdsok es helyisegek) az Onkormanyzat javara szolo 
elovdsdrldsi jogot dllapit meg a rendezett telepulesfejlodes biztositdsa, telepulesrendezesi feladatok 
vegrehajtdsa, a vdros-rehabilitdcids terv megvalositdsa erdekeben. Az elovdsdrldsi jogot jelen rendelet 
alapjdn az ingatlan-nyilvantartasba be kell jegyeztetni.
9. § (3) Ha az elovdsdrldsi jog fenntartdsdnak indokai megszunnek, az dnkormdnyzatnak haladektala- 
nul kerni kell az ingatlan-nyilvdntartasbdl vald torlest. "

Mellekletek:
1. szamu melleklet: C8 Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet kerelme
2. szamu melleklet: Tulajdoni lap
3. szamu melleklet: Bokay Janos utca 34. szam alatti epiilet tulajdonosanak kerelme
4. szamu melleklet:  hirdetesIngatlan.com
5. szamu melleklet: Fotodokumentacio
6a. szamu melleklet: Helytorteneti szakvelemeny
6b. szamu melleklet: Oroksegvedelmi szakvelemeny
7. szamu melleklet: Beerkezett velemenyek (Fovaros es civilek)
8. szamu melleklet: Bokay Janos utca 34. szam alatti epiilet tulajdonosanak nyilatkozata

Fentiek alapjan javasoljuk az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat es a rendelet megalkotasat.

A hatarozati javaslat elfogadasahoz egyszeru, a rendelet elfogadasahoz minosltett tobbseg sziikse- 
ges.
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Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2022. (.......... ) szamu hatarozata

a Budapest, VIII. keriilet, Bokay Janos utca 34. szam alatti epiilet helyi vedette nyilvanitasaval 
kapcsolatos dontesek meghozatalarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. hozzajarul Budapest, VIII. keriilet, Bokay Janos utca 34. szam alatti (36228. hrsz.) ingatlanra 
vonatkozo, a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat javara az ingatlan te- 
herlapjara III/6. sorszam alatt bejegyzett eldvasarlasi jog torlesehez;

2. felkeri a polgarmestert a torlesi engedely alairasara;

3. felkeri a polgarmestert, hogy a Budapest, VIII. keriilet, Bokay Janos utca 34. szam alatti ingat
lan homlokzatszakaszara vonatkozo keriileti vedelem tenyerol tajekoztassa a keriileti epitesi 
szabalyzat mddositasanak eldkesziteseben resztvevoket.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1., 2. pont eseteben a dontes napja, a 3. pont eseteben a keriileti epitesi szabalyzatot elfo- 

gado kepviseld-testiileti iilesig
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egysegek: Varosepiteszeti Iroda; Keriiletgazdalkodasi 

Ugyosztaly

Rendeletalkotasi javaslat!

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete megalkotja a ..../2022. (.......) onkormany-
zati rendeletet a helyi varos-rehabilitacids teriilet kijeloleserol es a teriileten a rehabilitacid megva- 
lositasarol szdlo 32/2001. (X. 26.) rendelet modositasarol, valamint a telepiileskep vedelmerol szolo 
2/2022. (I. 20.) rendelet elterd szoveggel torteno hatalybalepeserdl.

polgarmester
Dr. Eross Gabor 

alpolgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

dr. $ajtos Csilla 
egyzd
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.... /2022. (.... ) onkormanyzati rendelete

a helyi varos-rehabilitacios teriilet kijeloleserol es a teriileten a rehabilitacio megvalositasarol szolo 
32/2001. (X. 26.) rendelet modositasarol, valamint a teiepiileskep vedelmerol szolo 2/2022. (I. 20.) ren- 

delet elterd szoveggel tortend hatalybaiepeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben megha- 
tarozott eredeti jogalkotoi hataskorben, valamint az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. 
evi LXXVIII. torveny 25. § (1) bekezdeseben es 57. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az 
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban, valamint az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerol 
szolo 1997. evi LXXVIII. torveny 57. § (2) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetke- 
zdket rendeli el:

1. § A helyi varos-rehabilitacios teriilet kijeloleserol es a teriileten a rehabilitacio megvalositasarol szolo 
32/2001. (X. 26.) onkormanyzati rendelet 3. melleklete helyebe e rendelet 1. melleklete lep.

2. § A teiepiileskep vedelmerol szolo 2/2022. (I. 20.) onkormanyzati rendelet 2. melleklete e rendelet 2. mel
leklete szerinti elterd szoveggel lep hatalyba.

3. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2022. februar

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Piko Andras 
polgarmester
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1. szdmu melleklet a.... /2022. (.....) onkormanyzati rendelethez

„3. szamu melleklet a helyi varos-rehabilitdcios teriilet kijelbleserol es a teruleten a rehabilitacio 
megvaldsitdsdrol szolo 32/2001. (X. 26.) onkormanyzati rendelethez

Inga tian cime uj tomb hrsz tulajdonos megjegyzes

Vajdahunyad u. 35.

Kisfaludy u. 32.
Kisfaludy u. 34.
Kisfaludy u. 36.

109/A

109/A
109/A
109/A

36378

36382
36383
36384

vegyes tulajdon

magantulajdon 
magantulajdon 
magantulajdon

az elovasarlasi jog a nem 
onkormanyzati tulajdonha- 

nyadra terjed ki

Vajdahunyad u. 39. (B) 109/B 36376 tarsashaz
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilbn tulaj- 

donara (lakas, helyiseg) 
kiterjed)

Futo u. 33.
Futo u. 35.

113/A
113/A

36353
36352

magantulajdon 
magantulajdon

Prater u. 23.

Vajdahunyad u. 38.

113/A

113/A

36356

36358

tarsashaz

magantulajdon

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilbn tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

Futo u. 41.

Futo u. 51.

113/K

113/B

36349

36344

tarsashaz

tarsashaz

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilbn tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

Futo u. 53.

Vajdahunyad u. 48.

Vajdahunyad u. 52.

Vajdahunyad u. 56.

113/B

113/B

113/B

113/B

36344

36363

36365

36367

tarsashaz

tarsashaz 

magantulajdon

Onkormanyzat/
Fovaros 
tarsashaz

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilbn tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilbn tulaj- 

donara (lakas, helyiseg) 
kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilbn tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilbn tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

Nagytemplom u. 11.

Futo u. 44.

116/A

116/B

36321

36332

vegyes tulajdon 

magantulajdon

az elovasarlasi jog a nem 
onkormanyzati tulajdonha- 

nyadra terjed ki
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Futo u. 46.
Nagytemplom u. 17.
Nagytemplom u. 29.

116/B
116/B
116/B

36333
36318
36312

magantulajdon 
magantulajdon 
magantulajdon

Leonardo u. 19. (Prater 
u. 43.)

Leonardo u. 25.

Nagytemplom u. 18.

Leonardo u. 31.

Leonardo u. 39.
Nagytemplom u. 24.

119/A

119/A

119/K

119/B

119/B
119/B

36288

36285

36295

36282

36278
36298

tarsashaz

tarsashaz

tarsashaz

tarsashaz

magantulajdon 
magantulajdon

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilon tulaj- 

donara (lakas. helyiseg) 
kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas. helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilon tulaj- 

donara (lakas. helyiseg) 
kiterjed)

Leonardo u. 28.
Leonardo u. 30.

Prater u. 49/a

Bokay u. 37.

Leonardo u. 32.

Leonardo u. 38.
Leonardo u. 34.

Tomo u. 16.

Bokay u. 43.

Bokay u. 41.

122/A
122/A

122/A

122/K

122/K

122/B 
122/B

122/B

122/B

122/B

36250
36251

36245

36241

36252

36255 
36253

36259

36238

36239

magantulajdon 
tarsashaz

tarsashaz

tarsashaz

tarsashaz

magantulajdon 
tarsashaz

tarsashaz

Onkormanyzat/ 
APV 

magantulajdon

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas. helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilon tulaj- 

donara (lakas, helyiseg) 
kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilon tulaj- 

donara (lakas, helyiseg) 
kiterjed)

az elovasarlasi Jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas. helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilon tulaj- 

dondra (lakas, helyiseg) 
kiterjed)

Leonardo u. 46.

Leonardo u. 48.

123

123

36267

36266

tarsashaz

tarsashaz

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem onkormanyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem onkormanyzati 
tulajdonban levo kiilon tulaj- 

donara (lakas, helyiseg) 
kiterjed)
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Prater u. 51. (Bokay u.
32.)

Prater u. 55. 
Szigony u. 23. 
Szigony u. 27.

Tomo u. 26.
Tomo u. 28.

125/A

125/A 
125/A
125/B

125/B
125/B

36227

36225
36221
36219

36214
36215

tarsashaz

tarsashaz 
magantulajdon 

tarsashaz

magantulajdon 
tarsashaz

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem dnkormdnyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)
az elovasarlasi jog a tarsashaz 

osszes nem dnkormdnyzati 
tulajdonban levo kiilon tulaj- 

donara (lakas, helyiseg) 
kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem dnkormdnyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem dnkormdnyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

Apathy u. 8/a.

Apathy u. 8/b. (Szigony 
u.41.)

Tomo u. 17.

Tomo u. 19.
Tomo u. 21. (Szigony u.

35.)

126

126
126

126
126

36200/2

36200/1
36208

36207
36206

tarsashaz

magantulajdon 
tarsashaz

all ami 
tarsashaz

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem dnkormdnyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem dnkormdnyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas, helyiseg) 

kiterjed)

az elovasarlasi jog a tarsashaz 
osszes nem dnkormdnyzati 

tulajdonban levo kiilon tulaj- 
donara (lakas. helyiseg) 

kiterjed)

Apathy u. 12.
Apathy u. 18. (Balassa 

u. 11.)

136
136

36184
36187

magantulajdon 
magantulajdon

2. szamu melleklet a.... /2022. (.....) dnkormdnyzati rendelethez

„2. melleklet a telepiileskep vedelmerol szolo 2/2022. (I. 20.) dnkormdnyzati rendelet

VEDELEMMEL ERINTETT EPITESZETI OROKSEG JEGYZEKE

Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

1. Alfoldi utca 16-18. 34725

epitteto: Bp. szfov.

epitesz: ? Rainer Karoly, Walder Gyula

1909-1910

Helyi vedett epulet

2.
Aurora utca 8. 35027 1898 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

3.
Aurora utca 10. 35026 1898 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
4.

Aurora utca 16. 35022 epitteto: Geczy Janos Helyi vedett epulet
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

epitesz: Geczy Janos

1911-1912

5.
Bacso Bela utca 11. 34847 1895 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

6.
Bacso Bela utca 31.

= Rakoczi ter 9.
34870

epitteto: Steiner Jakab 

epitesz: Svarcz Jeno es Horvath Antal 

1911-1912

Helyi vedett epiilet

7.

Baross ter, Verseny utca, Dozsa 
Gyorgy lit, Kerepesi ut

32951/1 Keleti palyaudvar, Keleti palyaudvar 
felveteli epiilete, Vonatkisero laktanya, 
72. sz. postahivatal, Kocsijavfto muhely, 
Muszaki Kocsihivatal Fonokseg, 2. to- 

rony, 1. (goz) futohaz, 2. (villamos) futd- 
haz,

Muemlek

8.
Baross utca 4. 36569

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

9.
Baross utca 6. 36570

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

10.
Baross utca 8. 36571

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

11. Baross utca 10.

= Otpacsirta utca 5.
36572/1 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

12.
Baross utca 13.

36754 eredetileg lakoepiilet 
epitesz: Kauser Jozsef

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

13.
Baross utca 15. 36755 1875 koriil Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

14. Baross utca 21.
= Szentkirdlyi utca 45.

36758 lakoepiilet 
epitesz: Tory Emil

1910-1911

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

15.
Baross utca 23-29.
= Maria utca 33-41 = Szentkirdlyi 
utca 4-6. = Olloi ut 26-28.

36771/14 Belso Klinikai tomb 
epitesz: Kolbenmeyer- Weber-Kiss

1873, 1880, 1882

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

16.
Baross utca 34.

36725 lakoepiilet Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

17.
Baross utca 36.

36724 lakoepiilet Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

18.
Baross utca 40.

36722 Haz Muemlek

19.
Baross utca 41.

= Maria utca 36.
36773

epitteto: Fellner Sandor es neje 

epitesz: Pickier

1895

Helyi vedett epiilet

20. Baross utca 43. 36776
epitteto: Molnar Sandor 

epitesz: Pickier
Helyi vedett epiilet
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

1909

21.
Baross utca 59.

= Harminckettesek tere 5. = Kis Stacio 
utca 2.

35232 1893
Belyi vedett utcai hom- 

lokzat

22.
Baross utca 63-67.

= Vajdahunyad utca 2/a. = Kis Stacio 
utca 6-10.

35235
epitteto: Sivirszky Antal

1897-1899
Helyi vedett epulet

23. Baross utca 74. 35249

epitteto: Korb Floris 

epitesz: Korb Floris 

1910-11

Helyi vedett epulet

24.
Baross utca 75. 35531

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

25. Baross utca 76. 35250
epitteto: Fried Zsigmond

1895
Helyi vedett epulet

26.
Baross utca 77. 35532

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

27. Baross utca 78. 35251

epitteto: Freiberger Samuel 

epitesz: Klinger Jozsef

1898

Helyi vedett epulet

28.
Baross utca 82. 35253 1897

Helyi vedett utcai epii- 
letszamy

29. Baross utca 84.

= Szuz utca 11.
35254 1897

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

30. Baross utca 86.

= Magdolna utca 1. = Sziiz utca 4.
35527/2-4

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

31. Baross utca 87/a. 
= Szigony utca 2.

35726/5 lakoepiilet 
epitesz: iff. Ray Rezso

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

32. Baross utca 87/b. 
= Szigony utca 1.

35726/1 lakoepiilet 
epitesz: iff. Ray Rezso

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

33.
Baross utca 88. 35527/1-3

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

34.
Baross utca 90. 35521/2

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

35. Baross utca 98.
= Koszoru utca 32.

35516 lakoepiilet 
epitesz: Szoke Imre

1913-1914

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

36.
Baross utca 132.
= Fiumei ut = Magdolna utca = Do- 
bozi utca

35397 Baross Kocsiszin Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

37.
Berzsenyi utca 3. 34614 epitteto: Radocza Janos Helyi vedett epulet
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Ciin Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

epitesz: Jamniczky Lajos

1883-1884
38.

Bezeredi utca 4.
34654 Lakohaz Muemlek

39.
Bezeredi utca 6.

34653 Lakohaz Muemlek

40.
Bezeredi utca 10.

34651 Lakohaz Muemlek

41.
Bezeredi utca 9. 34669 1896-1898

Helyi vedett utcai trak- 
tus

42.
Berkocsis utca 31.

= Fecske utca 13.
34988

epfttetd: Pal L. Leo 

epitesz: Pal L. Leo 

1909

Helyi vedett epulet

43.
Blaha Lujza ter 1-2.

36432,36432 Corvin aruhaz Muemlek

44.
Blathy Otto utca 13-15.

38538/1, 
38538/2

Kaszino Muemlek

45. B6kay Janos utca 34. 36228 Golya vendeglo

Helyi vedett utcafronti 
homlokzatanak teljes 

jobb oldali 8 m-es sza- 
kasza

46.
Bokay Janos utca 48. 36235/1 1932

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat, lepcsohaz

47. Bokay Janos utca 49-55.
= Tomo utca 7-9.= Ulldi ut 72-74.

36262 gyerekklinika Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

48.
Bokay Janos utca 52. 36212 1900 korul

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat, lepcsohaz

49. Bokay Janos utca 54. 36209

epitteto: Budapest Szekesfovaros Tanacsa 

epitesz: Korb Floris es Giergl Kalman 

1909

Helyi vedett epulet

50.
Brody Sandor utca 4.

36559/4 volt Adam-haz Muemlek

51.
Brody Sandor utca 8.

36559/6 Regi Kepviseldhaz Muemlek

52. Br6dv Sandor utca 9.
= Szentkiralyi utca 19.

36592 lakoepiilet 
epitesz: Dotzer Ferenc

1871

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

53.
Brody Sandor utca 10.

36559/9 Tauffer-palota Muemlek

54. Brody Sandor utca 13.

36622 lakoepiilet 
epitesz: iff. Nagy Kdroly

1904

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

55.
Brody Sandor utca 14.

36528, 36528 Lakoepiilet Muemlek

13



Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

= Puskin utca 24.
56.

Brody Sandor utca 15/a-b.
36623 Haz Muemlek

57.
Brody Sandor utca 16.

36527 Varosi Palota Muemlek

58. Brody Sandor utca 17.

36625 lakoepulet 
eplteszek: Schannen Emo es Schannen 

Artur

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

59. Brody Sandor utca 19.

36626 lakoepulet 
epitesz: Tigermann Sandor

1897

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

60. Brody Sandor utca 30/a

36519 lakoepidet 
epltesz: Baumgarten Sandor

1904

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

61.
Brody S. utca 30/b. 36518

epittetd: Schomann Antal es neje Steiger 
Roza

epitesz: Schomann Antal

1898

Helyi vedett epiilet

62. Brody Sandor utca 36.

36492 lakoepulet 
epltesz: Pan Jozsef

1869 korul

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

63. Brody Sandor utca 46. 
= Kofaragd utca 15.

36482 lakoepulet 
epitesz: Erdi Zsigmond

1928

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

64.
Bridl Alfred utca 1.
= Asztalos Sandor utca 14-15. = 
Ciprus utca 3.

38852/4 Hungdria Kocsiszin Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

65. Corvin koz

36392, 
36395, 

36393/2, 
36393/1, 

36389

Fovarosi vedett epidet- 
egyilttes

66. Csokonai utca 3.

34662 egykori Blaha Lujza teri Nepszinhaz kiszol- 
galo epidete es viztornya

1875

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

67.
Csokonai utca 8.

34656, 34656 Lakoepulet Muemlek

68.
Danko Istvan utca 22.

35313 Lakohaz Muemlek

69. Delej utca 3 7, 
= Biro Lajos utca 25.

38626 villa Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

70. Deri Miksa utca 8-10.

= Fecske utca 25-29.
34982/10

epittetd: Budapest VIII. Deri Miksa utca 8. 
szam „Tarsashaz Resztulajdonosainak 

Szovetkezete”
Helyi vedett epiilet
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

epitesz: Gyarfas Antal

1911

71. Deri Miksa utca 18.

= Nagy Fuvaros utca 9.
35034 1910

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

72.

______
Dologhaz utca 1-3-5.

34723 Kozponti Tuzorseg Miiemlek

73. Dugonics utca 17-21.
= Koranyi Sandor utca 22-26.

36034 elemi iskola 
epitesz: Szabo Gyula

1911 koriil

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

74. 

______
Fiumei ut 12-14.
= Festetics Gybrgy utca 11-13.

34586
34587 lakoepiilet 

epitesz: Fodor Gyula

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

Fiumei ut 13-17.
= Dologhaz utca 4-12.= II. Janos Pal 
papa ter 18-19.= Gazlang utca

34720 korhaz-rendelointezet 
epiteszek: Gerloczy Gedeon, Kormendi 

Nandor

1936-1939

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

76.
Fiumei ut 16.

38821/2 irodaepiilet (a toldalekok nelkiil), iroda
epiilet, temetokapolna, irodaepiilet

Miiemlek

77.

Fiumei ut 19/a, b.
= Alfbldi utca 20 = Dologhaz utca 7.

34722/1 
34727 egykori Budapesti Helyi Munkasbiztosito 

Penztar Szekhaza, egykori OTI Szekhaz 
epiteszek: Komor Marcell-Jakab Dezso, Sos

Aladar

1912-1913, 1930

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

78.
Fiumei utca 22-26.

38818/30 Jozsefvarosi palyaudvar, egykori lofegy- 
ver-probaallomas

Miiemlek

79.
Futo utca 3.

35579 Lakohaz Miiemlek

80. Futo utca 13. 35574

epittetd: Lehoczky Janos epitomester 

epitesz: Lehoczky Janos epitomester 

1911

Helyi vedett epiilet

81.
Gutenberg ter 2.
= Brody Sandor utca 48. = Kofarago 
utca 17.

36481 lakoepiilet 
epitesz: Erdi Zsigmond

1927

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

82.
Gutenberg ter 3.

= Rokk Szilard utca 1. = Maria utca 
2/a.

36657
Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

83.
Gutenberg ter 4.

36479 Gutenberg Otthon Miiemlek

84.
Gyulai Pal utca 5.

36447 Haz Miiemlek

85.
Gyulai Pal utca 8.

36453 Haz Miiemlek

86.
Gyulai Pal utca 13.

36443 Sarokhaz Miiemlek
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

87.
Gyulai Pal utca 16. 

= Kofarago utca 6.
36472

epittetd: Haller Nathan 

epitesz: Fodor Gyula 

1895-1896

Helyi vedett epulet

88. Harminckettesek tere 4, 

= Kisfaludy utca 1.
35633 1895

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

89. Hock Janos u 3. 35559

epittetd: Dr. Kmety Karoly 

epitesz: Poltz Antal epitomester 

1900

Helyi vedett epulet

90. Hock Janos utca 8. 35541

epitteto: Zako Elemer 

epitesz: Boszrucker Lajos 

1912

Helyi vedett epulet

91.
Horanszky utca 4.

36631 Lakohaz Miiemlek

92. Horanszky utca 5.
36620 egykori Csereppipagydr epiilete es kemenye

1873

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

93.
Horanszky utca 6.

36632 Volt cisztercita rendhaz Miiemlek

94.
Horanszky utca 11.

36616 egykori Forealtanoda, ma Vorosmarty 
Mihaly Gimnazium epiilete

Miiemlek

95. Horanszky utca 12.
36635 lakoepillet 

1914

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

96. Horanszky utca 13.
36615 lakoepillet 

1836

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

97.
Horanszky utca 16.

36637 Lakohaz Miiemlek

98.
Horanszky utca 20.

36638,36644 Jezsuita kongregacios haz kapolnaval Miiemlek

99.
Horanszky utca 22.

36638 Jezsuita rendhaz Miiemlek

10C Horanszky utca 26.

= Krudy Gyula utca 10.
36641

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

101 Horanszky utca 27.

= Krudy Gyula utca 8.
36608

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

102
Horvath Mihaly ter

35239 Jozsefvarosi r.k. templom Miiemlek

103 Horvath Mihaly ter 2.

= Futo utca 2.
35550

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

104
Horvath Mihaly ter 3. 35549

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

105
Horvath Mihaly ter 5. 35547

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

106
Horvath Mihdly ter 6.

= Hock Janos utca 1.

35546 lakdepulet 
epitesz: Feher Lajos

1911

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

107
Horvath Mihdly ter 8-9.

= Baross utca 71.

35529 eredetileg dvoda es iskola 
epitesz: Almdsi Balogh Lorand

1910-1912

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

108
Horvath Mihaly ter 10. 35240 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

109
Horvath Mihaly ter 11. 35241 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

11C
Horvath Mihaly ter 13. 35190 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

111
Horvath Mihaly ter 14. 35191 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

112
Horvath Mihaly ter 16. 35194 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

113 Horvath Mihaly ter 17-19,

= Nemet utca 20.

35197 Jozsef Telefonkozpont Muemlek

114
Illes utca 25.

= Tomo utca 41. = Koranyi Sandor 
utca 2. = Balassa utca 6.

36177/2 volt Festetics-villa es Palmahaz Muemlek

115
II. Janos Pal papa ter 4.

34694 Iskolaepiilet Miiemlek

116
IL Janos Pal papa ter 14-16. 

= Vay Adam utca 2.

34760 egykori OTI berhazak 
epiteszek: Preisich- Vaddsz-A rkay-Ligeti- 

Fisch er-Mo Ind r-Poga ny

1933-1935

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

117
II. Janos Pal papa ter 20.

34707 Gazgyar torzsepiilete Muemlek

118
II. Janos Pal papa ter 22.

34616 Lakohaz Muemlek

119
II. Janos Pal papa ter 23.

34617 Lakohaz Muemlek

12C

Jozsefkorut mindket oldala az Ulloi 
uttol a Blaha Lujza terig

36408, 36410,
36411, 
36412/1, 
36412/2,
36414, 36415,
36416, 36417,
36418, 36419,
36475, 36477, 
36683, 36687, 
36690, 36692,

Fovdrosi vedett epidet- 
egyiittes
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36693, 36694, 
36695, 36697, 
36702, 36703, 
36704, 36779, 
36780, 36781, 
36785/4,
36786, 36787, 
36799, 36800, 
36801, 36802, 
36803, 36804, 
36805, 34660, 
34661, 34848, 
34849, 34850, 
34851, 34852, 
34860, 34861, 
34862, 34863, 
34865, 34880, 
34881, 34883, 
34884, 34885, 
34886, 35227, 
35636, 35637, 
35638, 35639, 
35640, 35641, 
35643, 35645, 
35646, 35647, 
35648, 36398, 
36399, 36400, 
36402/4

121
Jozsef korut 6.
= Nepszinhaz utca 4-10. = Csokonai 
Vitez Mihaly utca 5.

34663 Volt Technologiai Iparmuzeum Muemlek

122
Jozsef krt. 19.

= Somogyi B. utca 18.
36415

epittetd: Frohlich Albin 

epitesz: Pfann es Gaal 

1895-1896

Helyi vedett epulet

123

Jozsef krt. 37-39.

= Kis Saletrom utca 1. = Rokk Sz. 
utca 8-10.

36692

epittetd: Amon Jozsef 

epitesz: Amon Jozsef 

1898

Helyi vedett epulet

124
Jozsef korut 48.

35229 Haz Muemlek

125
Jozsef korut 50.

= Baross Gabor utca 56. = Har- 
minckettesek tere 7.

35230 Sarokhaz Muemlek

126
Jozsef krt. 63.

= Csepreghy utca 6.
36781

epitteto: Farkas Odon 

epitesz: Korb es Giergl 

1897-1899

Helyi vedett epulet

127
Jozsef utca 3. 35226

epittetd: A magyarorszagi Munkasok Rok- 
kant es Nyugdij Intezete

epitesz: Kauser Gyula

1904-1905

Helyi vedett epulet
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128 Jozsef utca 9. 35223
epitteto: Jobbagyi Bela

1900
Helyi vedett epiilet

129 Jozsef utca 12. 34901

epitteto: Budapest! Elso Baptista Hitkbzseg 

epitesz: Cseh Sandor

1912

Helyi vedett epiilet

130

Jozsef utca 26-28.

= Vig utca 38.
34947

epitteto: Magyar Kiralyi Honved Helyi 
Parancsnoksag

epitesz: Babocsay Hermann

1898-1899

Helyi vedett epiilet

131 Jozsef utca 31.

= Or utca 1.
35202 1907

Helyi vedett belso hom- 
lokzat, lepcsohazak

132 Jozsef utca 36. 34972

epitteto: Gonda Mark 

epitesz: Fodor Gyula 

1910

Helyi vedett epiilet

133
Jozsef utca 37.

35180 Kofarago muhely, lakohaz Muemlek

134 Jozsef utca 38.

= Fecske utca 47.
34973 1898

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat es lepcsohaz

135
Kenyermezo utca 8. 34620/1

Helyi vedett utcai trak- 
tus

136
Kerepesi ut 7.

38826 Nemzeti Lovarda foepiilete Muemlek

137
Kisfaludy utca 7. 35630 1870 Helyi vedett epiilet

138
Kisfaludy utca 16. 35612 1889

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

139 Kisfaludy utca 19. 35656

epitteto: Peterffy Lajos 

epitesz: Schoditsch Lajos

1910

Helyi vedett epiilet

14C Kisfaludy utca 21. 35657

epitteto: Bartoss Oszkar 

epitesz: Dudas Kalman

1910

Helyi vedett epiilet

141
Kisfaludy utca 24. 35616

epitteto: Grundmann Rezsd lakatosmester 
es neje

epitesz: Laszlo testverek

1911-1912

Helyi vedett epiilet

142
Kiss Jozsef utca 16. 34689 1891-1892

Helyi vedett utcai trak- 
tus

143
Kiss Jozsef utca 17. 34673 epitteto: Fekethazy Janos Helyi vedett epiilet
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1898-1900

144 Kis Stacio utca 5.

= Vajdahunyad utca 1 /b.
35604 1880-as evek

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

145
Kis Stacio utca 9. 35583

epittetd: Berkes Kalman lakatosmester es 
neje

epitesz: Kauser Gyula

1898

Helyi vedett epiilet

146 Kis Stacio utca 11. 35587

epittetd: Berenyi Ignac es Lengyel 

epitesz: Berenyi Ignac epitomester 

1911-1912

Helyi vedett epiilet

147 Koszoni utca 25-27. 35520

epittetd: Wellisch Arnold 

epitesz: Wellisch Arnold 

1905

Helyi vedett epiilet

148 Konyves Kalman korut, Vajda Peter 
utca

38599/9 egykori Ganz-MA VA G, igazgatdsi epiilet Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

149
Konyves Kalman korut 40.

= Elnbk utca 13. = Viliam utca 1-9.
= Gyorffy Istvan utca 4.

38493 Iskola, majd Neprajzi Miizeum Miiemlek

15C

Konyves Kalman korut 76.

38599/3 egykori Ganz-MAVAG:

21. epiilet, eredetileg Fogolyhdz;

22. epiilet, eredetileg Kovacsilzem;

30. epiilet, eredetileg IJjkovdcs muhely;

35. epiilet, eredetileg Hajtomugyar;

82. epiilet, eredetileg Oragyar;

229. epiilet, csarnok;

233. epiilet, eredetileg Kazankovacs es 
Mozdony-fenyezd muhely, 

bunker, ket kemeny, porta epiilet

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmenyek

151
Kofarago utca 5.

36487 Haz Miiemlek

152
Krudy Gyula utca 2. 36605

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

153
Krudy Gyula utca 3. 36713

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

154
Krudy Gyula utca 4. 36606 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

155
Krudy Gyula utca 5. 36714 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

156 Krudy Gyula utca 6. 36607
epittetd: Berczik Arpad 

epitesz: Hofhauser Elek
Helyi vedett epiilet
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1893-1894

157
Krudy Gyula utca 7. 36715 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

158 Krudy Gyula utca 9. 36716

epitteto: Bukovits Dezsd Sandor 

epitesz: Pfannl Jozsef

1911

Helyi vedett epulet

159
Krudy Gyula utca 12.

= Maria utca 24.
36668

epitteto: Heyek Kalmanne 

epitesz: Hoepfner Guido Gyorgyi Geza 

1909

Helyi vedett epulet

16C
Krudy Gyula utca 11. 36717

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

161
Krudy Gyula utca 14. 36669

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

162 Krudy Gyula utca 16-18. 36670

epitteto: Festetics Leone grofno 

epitesz: Zeuner Gyula 

1906

Helyi vedett epulet

163
Krudy Gyula utca 15. 36699 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

164
Krudy Gyula utca 17. 36698 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

165 Krudy Gyula utca 20.

= Rokk Szilard utca 23.
36671 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

166
Kun utca 2. 34723 1939-1941 Helyi vedett utcai trak- 

tus
167

Kun utca 7. 34754 1890kdrul Helyi vedett epulet

168 Kun utca 11. 34746
epitteto: Polacsek Felix

1989
Helyi vedett epulet

169 Leonardo da Vinci utca 42.

= Tomo utca 12.
36257 1897-98 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

17C Leonardo da Vinci utca 43/a.

= Tomo utca 1 /C.
36276/5 1932 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

171
Leonardo da Vinci utca 43/b. 36276/4 epiilt: 1932 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

172 Lorinc pap ter 2.
= Maria utca 28. = Krudy utca 13.

36700 Zichy-palota Miiemlek

172 Lorinc pap ter 3.

= Maria utca 27.
36718 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
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174
Ludovika ter

36030 Lovarda epiilete, szarnyepiilet Muemlek

175 Magdolna utca 6/a. 35265

epittetd: moori Glattfelder Jakab 

epitesz: ifj. Holtzspach Nandor 

1910

Helyi vedett epiilet

176
Maria utca 4.

36659 Lakohaz Muemlek

177 Maria utca 8. 36661

epittetd: Klauschek Ferenc 

epitesz: Amon Jozsef

1871

Helyi vedett epiilet

178
Maria utca 10.

36662 Haz Muemlek

179
Maria utca 11. 36649 1880 kdriil Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
180

Maria utca 16.
36664 Lakohaz Muemlek

181
Maria utca 18.

36665 Lakohaz Muemlek

182
Maria utca 25.

36642 Muemlek

183

Matyas ter 4.

= Tavaszmezd utca 22/b.
35162

epittetd: Dr. Vago Lajos es Balassa Zsig
mond

epitesz: Loffler Sandor es Loffler Bela

1912

Helyi vedett epiilet

184

Mikszath ter 1.

= Szentkiralyi utca 39. Reviczky utca
8.

36576/2

epittetd: baro Revay Simon es neje Tajnay 
Ilona

epitesz: Benko Karoly

1869

Helyi vedett epiilet

185 Mikszath ter 2.

= Szentkiralyi utca 38b
36603 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

186
Mikszath ter 3.

36601 Lakoepiilet Muemlek

18" Mikszath ter 4.

= Krudy Gy. utca 1.
36712 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

18£
Mikszath ter 5. 36728

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

189 Mosonvi utca 8.
= Festetics Gyorgy utca 3-5.

34577 iskola Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

19(
Muzeum korut 4.
= Muzeum korut 6-8. = Puskin utca 
5.

36558/5 T udomanyegyetem Muemlek
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191
Muzeum korut 10.

36559/2 lakoepillet Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

192
Muzeum korut 14-16.
= Brody Sandor utca 1. = Muzeum 
utca 2. = Pollack Mihaly ter 2.

36560 Magyar Nemzeti Muzeum Muemlek

193 Muzeum utca 4.

= Pollack Mihaly ter 10.

36582 Volt Karolyi-palota Muemlek

194
Muzeum utca 7.

36565 Hadik-palota Muemlek

195
Muzeum utca 11.

36563, 
36572/2

Volt Karolyi-palota Muemlek

196 Muzeum utca 17.

= Reviczky utca 6.

36578/1 egykori Karolyi-palota Muemlek

197 Nagytemplom utca 30.

= Tomo utca 2.

36304 Lakohaz Muemlek

198 Nap utca 29. 35691

epitteto: Szepessy Sandor 

epitesz: Schweiger Gyula 

1900

Helyi vedett epulet

199 Nap utca 33.

= Nagytemplom utca 1-3.

35699, 35701 Zeneiskola es bolcsode Muemlek

20C
Nemet utca 13.

= Jozsef utca 16-18.
34903

epitteto: Polgar Karoly es Kiss Ferenc 

epitesz: Svarcz Jeno es Horvath Antal 

1911

Helyi vedett epulet

201
Nemet utca 14.

= Jozsef utca 20.
34915

epitteto: Budapest Szekesfovaros Tanacsa 

epitesz: Szilvasi Pal

1896

Helyi vedett epulet

202
Nepszinhaz utca 12. 34675/1 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

203
Nepszinhaz utca 14. 34675/2 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

204
Nepszinhaz utca 16. 34676 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

205 Nepszinhaz utca 17.

= Vig utca 1.
34820 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

206
Nepszinhaz utca 18. 34677 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

207 Nepszinhaz utca 19. 
= Vig utca 2.

34818 lakoepillet 
epitesz: Lajta Bela

1911-1912

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny
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20^ Nepszinhaz utca 20. 34678
epitteto: Hirschler Imre

1914-1915
Helyi vedett epiilet

209
Nepszinhaz utca 21. 34799 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

21C Nepszinhaz utca 22.
= Kiss Jozsef utca 21.

34679 egykori Polgari Serfozde berhaza 
epitesz: Vidor Emil

1906 koriil

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

211
Nepszinhaz utca 24. 34681 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

212
Nepszinhaz utca 25.

= Fecske utca 1.
34786

epitteto: Vago Laszlo 

epitesz: Vago Laszlo, Vago Jozsef

1909

Helyi vedett epiilet

213
Nepszinhaz utca 26. 34682 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

214 Nepszinhaz utca 27.

= Aurora utca 1.
34777

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

215
Nepszinhaz utca 28. 34683 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

216 Nepszinhaz utca 29.

= Aurora utca 2.
34777

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

217
Nepszinhaz utca 30. 34774 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

218 Nepszinhaz utca 31. 
= Berkocsis utca 40.

34776 lakoepillet 
epiteszek: Revesz Samuel es Kollar Jozsef 

1912 koriil

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

219
Nepszinhaz utca 32. 34773 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

220
Nepszinhaz utca 34. 34772 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

221 Nepszinhaz utca 35.

35065 lakoepillet 
epiteszek: Mdlnai Bela es Haasz Gyula

1911-1912

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

222
Nepszinhaz utca 36. 34771 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

223 Nepszinhaz utca 37. 35066

epitteto: Goldberger Armin 

epitesz: Loffler Sandor es Bela 

1910-1911

Helyi vedett epiilet

224
Nepszinhaz utca 38. 34764 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

24



Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

225 Nepszinhaz utca 40. 34749

epitteto: Szenes Mor 

epitesz: Porgesz Jozsef es Sugar Izso

1907

Helyi vedett epulet

226 Nepszinhaz utca 42-44. 34745
epitteto: Meinbock (Heinbach?) Jakab

1896
Helyi vedett epulet

227 Nepszinhaz utca 46. 34744

epitteto: Vandor Jakab 

epitesz: Biro Gyula

1910

Helyi vedett epulet

228
Orczy lit 3-5.

36029/3 Tanitonok otthona Miiemlek

229 Otpacsirta utca 2.

= Miizeum utca 13.

36581 Volt Almassy-palota Miiemlek

23C Otpacsirta utca 4.
= Reviczky Gyula utca 2.

36574 Sarokhaz Miiemlek

231 Pollack Mihaly ter 3.

= Brody Sandor utca 3.

36587/2 Volt Festetics-palota Miiemlek

232
Pollack Mihaly ter 8.

36582 Esterhazy-palota Miiemlek

232 Prater utca 9.
= Kisfaludy utca 27.

36394 lakbepiilet 
epitesz: Korossy Albert Kalman

1904-1905

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

234 Prater utca 11-17. 36381
epitteto: Budapest Szekesfovaros Tanacsa 

1892-1893
Helyi vedett epulet

23J
Prater utca 16. 35663

epitteto: Szeleczky Nepumuk Janos

epitesz: Szeleczky E. Lajos es ? Epitomes- 
terek

1898-1899

Helyi vedett epulet

23(
Prater utca 20/b.

= Vajdahunyad utca 29.
35666

epitteto: Markovits Marton 

epitesz: Csemegi Jozsef

1909

Helyi vedett epulet

23' Prater utca 28. 35695

epitteto: Griinfeld Jakab 

epitesz: Orban Jend miiepitesz

1911

Helyi vedett epulet

23* Prater utca 2 9/a. 
= Futo utca 32.

36326 lakdepulet 
epitesz: Vermes Jozsef

1914

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

23<
Prater utca 29/b. 36325 epitteto: Friedmann Farkas es neje Ravics 

Gizella Helyi vedett epulet
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epitesz: Varsa Pal muepitesz

1914

24C
Prater utca 34.

= Nagy Templom utca 10.
35709

epittetd: Hlavay Kalman es Szilagyi Akos 

epitesz: Hlavay Kalman es Szilagyi Akos

1911

Helyi vedett epulet

241
Prater utca 51. 36227

epittetd: Rehberger Mor es neje Keszler 
Johanna

epitesz: Kiss Geza muepitesz

1910

Helyi vedett epulet

242 Prater utca 55. 36225

epittetd: Schonwald Karolina 

epitesz: Szell Imre muepitesz 

1915

Helyi vedett epulet

243
Puskin utca 4.

36548 Magyar Tisztviselok Orszagos Egyesiile- 
te szekhaza

Muemlek

244
Puskin utca 6.

36549 Elso Pesti Gyermek Korhaz majd Elso 
Magyar Reszvenyserfdzo

Muemlek

245 Puskin utca 19.
= Brody Sandor utca 12.

36559/10 lakohaz 
epitesz: P. Toth Sandor

1901

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

246 Puskin utca 20. 36530

epittetd: Rubin Adolf 

epitesz: Mayer Peter 

1892

Helyi vedett epulet

247 Rakoczi ter 2.

= Saletrom utca 2/a.
34898

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

248
Rakoczi ter 3. 34899 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

249 Rakoczi ter 4-5. 34900

epittetd: Budapest Szekesfovaros Tanacsa 

epitesz: Partos Gyula 

1909-1911

Helyi vedett epulet

25C
Rakoczi ter 6.

= Nemet utca 1-3.
34900

epittetd: Szabo Jeno 

epitesz: Szabo Jeno 

1912

Helyi vedett epulet

251
Rakoczi ter 7-8.

= Vasar utca 1. = Vig utca 23-27. = 
Dery Miksa utca 2.

34877 Vasarcsarnok Muemlek

252
Rakoczi lit 5.

36556 Volt Pannonia szallo Muemlek

253
Rakoczi ut 7.

36555 eredetileg lako- es ilzlethdz 
epitesz: Schmahl Henrik

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny
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1890

254
Rakoczi ter 10. 34907

epitteto: botfai Huvos Jozsef kiralyi tana- 
csos

epitesz: Sivirsky Antal

1897

Helyi vedett epulet

255
Rakoczi ter 11. 34868 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

256

Rakoczi ut 9.

= Puskin utca 1.
36554

Iako epulet 

epitteto: Keleti Gyula 

epitesz: Wawra es Pfeiffer 

1891

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

257 Rakoczi ut 11.

= Puskin utca 2.
36547 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

258
Rakoczi lit 13.

36546 Haz Muemlek

259
Rakoczi ut 15. 36544 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

26C Rakoczi ut 17.

= Szentkiralyi utca 1 /a.
36544 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

261
Rakoczi ut 19.

= Szentkiralyi utca 2.
36509

epitteto: Jahn Jozsef 

epitesz: Kallina Mor 

1905

Helyi vedett epulet

262
Rakoczi lit 21.

36508 Szinmuveszeti Foiskola es Urania film- 
szinhaz

Muemlek

263
Rakoczi ut 23. 36507 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

264
Rakoczi ut 25.

= Vas utca 1.
36506

epitteto: Pechy Andorne 

epitesz: Klinger Jozsef 

1902

Helyi vedett epulet

265 Rakoczi ut 27/a

= Vas utca 2/a.
36437/2 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

266
Rakoczi ut 27/b. 36437/8 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

267 Rakoczi ut 29.

= Gyulai Pal utca 1. = Stahly utca 4.
36436 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

268
Rakoczi lit 31-35.
= Gyulai Pal utca 2. = Markus Emi
lia utca 1. = Stahly Ignac utca 6-10.

36434/1, 
36434/2

Rokus kapolna Muemlek
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

269
Rakoczi ut 41. 34659 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

270 Rakoczi ut 43.

= Csokonai utca 2.

34644 Palace Szallo epiilete Muemlek

271
Rakoczi ut 45. 34644 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
272

Rakoczi ut 47.
34642, 34643 Hauer cukraszda fa portalja Muemlek

273
Rakoczi lit 51. 34641 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

274
Rakoczi lit 53. 34640 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

275
Rakoczi lit 55. 34639 

____________
Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

276
Rakoczi lit 57/a-b.

= Kiss Jozsef utca 2-4. = Luther
Marton utca 1/a-l/c.

34637 szlovak ev. templom Muemlek

277
Rakoczi lit 59. 34628 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

278
Rakoczi lit 61. 34627

epittetd: Magyar Altalanos Ingatlanbank 
Rt.

epitesz: Vago Laszld

1926-1927

Helyi vedett epiilet

279 Rakoczi lit 63. 34626

epittetd: Weinreb es Spiegel 

epitesz: Spiegel Frigyes 

1896-1897

Helyi vedett epiilet

280
Rakoczi lit 65. 34628

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

281
Rakoczi lit 67. 34609 1888 Helyi vedett utcai trak- 

tus

282
Rakoczi ut 69. 34625

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat

283 Rakoczi lit 71. 34612

epittetd: Kohn Schossberger Terez 

epitesz: Lederer Gusztav

1888

Helyi vedett epiilet

284
Rakoczi lit 73. 34613 Helyi vedett epiilet

285
Rakoczi lit 75. 34601 Helyi vedett epiilet

286
Reviczky utca 4. 36575 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

28'
Reviczky utca 5. 36737 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

28$
Reviczky utca 7. 36736 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

289
Reviczky utca 9. 36735 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

29C Reviczky utca 11.

= Szentkiralyi utca 41.
36734 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

291 Rokk Szilard utca 7. 36679
epitteto: Eulenberg Salamon es neje

1895
Helyi vedett epiilet

292 Rokk Szilard utca 9.

36678 lakoepiilet 
epitesz: Gyalus Zoltan

1910 koriil

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

293 Rokk Szilard utca II.

36677 lakoepiilet 
epitesz: Gyalus Zoltan

1906

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

294
Saletrom utca 2/b., 2/c. 34897/1,2 1933 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
295

Saletrom utca 5.
34890/2 Parokia, Reformatus templom Miiemlek

296 Saletrom utca 6. 34895

epitteto: Sauer Armin 

epitesz: Porgesz Jozsef

1912

Helyi vedett epiilet

297 Saletrom utca 10. 34893

epitteto: Szabo Janos 

epitesz: Szabo Janos 

1896

Helyi vedett epiilet

298
Salgotarjani lit 30.

38821/5 szertartasi epiilet Miiemlek

299
Scheiber Sandor utca 2.

= Somogyi Bela utca 26.
36420

epitesz: Kolbenheyer Ferenc

1876-1877 Helyi vedett epiilet

300 Somogyi Bela utca 7. 36462
epitesz: Fodor Gyula

1903-1904
Helyi vedett epiilet

301
Somogyi Bela utca 13-15. 36465 1891 koriil Helyi vedett epiilet

302 Somogyi Bela utca 17.

36466 lakoepiilet 
epitesz: Eckhardt Frigyes

1898-1899

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

303
Somogyi Bela utca 21. 36468 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

= Kofarago utca 14.

30z Somogyi Bela utca 22. 36422
epittetd: Kosztka Antal

1891
Helyi vedett epiilet

305 Sport utca 2.

38855 BKV sporttelep - stadion, szekhaz 
epitesz: Mattyok Aladdr 

1928-1929

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

306
Szabo Ervin ter 1.

= Baross Gabor utca 16. = Reviczky 
Gyula utca 1.

36738 Szabo Ervin Konyvtar Miiemlek

30' Szdzados ut 3-13.
= Strobl Alajos utca 16.

38837/4 muvesztelep 
epitesz: Wossala Sandor

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

308 Szdzados ut 6.
= Szoreny utca 2-4.

38883 elemi iskola 
epitesz: Gyalus Laszld

1913

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

30S Szentkiralyi utca 6. 36511

epittetd: Hulitius Janos 

epitesz: Jahn Jozsef 

1897

Helyi vedett epiilet

31C
Szentkiralyi utca 7. 36540 1890 koriil Helyi vedett epiilet

311
Szentkiralyi utca 8.

36512 egykori Stuhmer epiilet Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

312
Szentkiralyi utca 10.

36513 eredetileg a Stuhmer Frigyes Rt. berhaza 
1894-97

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

312
Szentkiralyi utca 13. 36536 1893 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

314 Szentkiralyi utca 16.

36516 lakdepiilet 
epitesz: Kauser Gyula

1898

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

315
Szentkiralyi utca 23. 36590 1909 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

31€ Szentkiralyi utca 28-30.

36596 egykori Szent Istvan Tarsulat Nyomdaja es a 
Kiraly-terem 

epitesz: Hoffhauser Antal

1889

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

31' Szentkiralyi utca 32/a.

36598 eredetileg grof Karolyi Gyulane palotdja 
epiteszek: Lindwurm Nandor es Nemeth 

Zoltan

1923

Fovdrosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

318
Szentkiralyi utca 32/b. 36599 1880 koriil Helyi vedett utcai hom- 

lokzat
319

Szentkiralyi utca 40. 36729 Helyi vedett utcai hom-
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

= Mikszath ter 6. lokzat

32C
Szentkiralyi utca 51-53.

36767 Szentkiralyi utcai epiilet Miiemlek

321
Szilagyi utca 3. 34687 1850 Helyi vedett utcai trak- 

tus

322
Szoreny utca 5-7.
= Hungaria korut 32-38. = Strobl 
Alajos utca 22.

38878 Szekesfovarosi kislakasos berhazak 
epitesz: Ybl Lajos

1909-1910

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

323 Szilz utca 5-7.

35256 Rakosi Jeno haza 
epitesz: iff. Nagy Istvan

1906-1907

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

324
Tavaszmezd utca 1.

= Horvath Mihaly ter 12.
35243

epittetd: Balazs Emo 

epitesz: Balazs Emo 

1903

Helyi vedett epiilet

325
Tavaszmezd utca 2.

= Or utca 12.
35188

epittetd: Joo Lajos es Hlavay Gyorgy 

epitesz: Joo Lajos

1905

Helyi vedett epiilet

32€
Tavaszmezd utca 6.

35172 Lakohaz (Seenger-haz) Miiemlek

322 Tavaszmezd utca 7-15.
= Szuz utca 1.

35246 iskola 
epitesz: Pdrtos Gyula

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

32? Tavaszmezd utca 17. 
= Szuz utca 2.

35263 iskola 
1896

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

325 Teleki ter 23. 34740
epittetd: Krecsanyi Kalman

1897
Helyi vedett epiilet

33C
Tolnai Lajos utca 4.

34796 Nepszava szerkesztosege es az SZDP 
titkarsaga

Miiemlek

331
Tomo utca 4-6.

36302/3 Tancsics Mihaly haza Miiemlek

332
Trefort utca 3-5.

36534 Hunyady-palota Miiemlek

333 Trefort utca 6-8.
= Szentkiralyi utca 9.

36539 iskolaepiilet 
epitesz: Bobula Janos

1886

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

334 Ulloi ut 2-4.

= Baross utca 1.
36748/2 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

335 Ulloi ut 6.

= Baross utca 3.
36749 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

33€ Ulloi ut 14.
= Baross utca 11.

36753 Ar any Sas-udvar 
epitesz: Fodor Gyula

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tip us a

1905-1907

337 Ulldi iit 18.

36764 Revai-haz 
epitesz: Bachmann Karoly

1875.

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

338 Ulldi ut 20. 36765

epittetd: Savtory Frigyes, Odon es Emilia 

epitesz: Wagner Janos

1880 korul

Helyi vedett epiilet

339
Ulldi ut 24.

36767 Magyarorszagi Evangelikus Egyhaz 
Orszagos Szekhaza, Ulldi uti epiilet

Muemlek

34C Ulldi ut 32.

= Maria utca 54.

36795 Heinrich-udvar, reprezentativ epiilet, 
ketemeletes raktar, U-alakban csatlako- 

zd epiilet

Muemlek

341
Ulldi ut 66/a.

= Nagy Templom utca 36.
36274

epittetd: Thek Endre fele Reszvenytarsasag 

epitesz: Grioni Antal miiepitesz

1906
Helyi vedett epiilet

342 Ulldi ut 66/b.

36273 lakoepiilet 
epiteszek: Bauer Gyula, Schmitterer Jend 

1937

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

343
Ulldi ut 66/c.

= Leonardo da Vici utca 47.
36272/1

epittetd: Thek Endre fele Reszvenytarsasag 

epitesz: Vass Jozsef epitesz

1905

Helyi vedett epiilet

344

Ulldi ut 78.
= Koranyi Sandor utca 2. = Szigony 
utca 36.= Apathy Istvan utca = Ba
lassa utca

36177/1 Klinikak: etterem, Neuroldgiai klinka, 
Kazanhaz es kemeny, Mosoda, I. sz. Bel- 
gyogyaszati Klinika, Urologiai klinika, 

Fiil-Orr-Gegeszeti Klinika, I. sz. Sebesze- 
ti Klinika

Muemlek

345 Ulldi ut 80-82.

= Ludovika ter 1.

36030 volt Ludovika Akademia foepiilete Muemlek

346
Vajda Peter utca 4-6.
= Bldthy Otto utca 42-44. = Delej 
utca 49-51.= Golgota utca 9.

38601/1, 2 egykori Ganz-Mavag munkdslakotelep es 
kulturhaz

1911

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

347 Vajda Peter utca 29-31.

38603/4 is koi a 
epitesz: Lechner Odon

1915

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

348 Vajda Peter utca 43.

38570 lakoepiilet 
epitesz: Hiiltl Dezso

1925-1927

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegu epitmeny

349
Vajdahunyad utca 14. 35590 1875 koriil Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

350 Vajdahunyad utca 15. 35597
epittetd: Marot Gyula

1908
Helyi vedett epiilet
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Cim Helyrajzi 
szam Megjegyzes Vedelem tipusa

351 Vajdahunyad utca 17. 35596

epittetd: Mengl Ferenc 

epitesz: Mengl Ferenc 

1932

Helyi vedett epulet

352 Vajdahunyad utca 27. 35668/1

epittetd: Mengl Ferenc 

epitesz: Mengl Ferenc 

1933

Helyi vedett epulet

353
Vas utca 2/b. 36437/9 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

354
Vas utca 2/c. 36437/13 Helyi vedett utcai hom- 

lokzat

355 Vas utca 5. 36504

epittetd: Dr Deutsch Ignac 

epitesz: ifj. Bobula Janos 

1910

Helyi vedett epulet

356
Vas utca 9-11.

36501 Kereskedelmi iskola Muemlek

357 Vas utca 14.
= Kofarago utca 1.

36489 Lakohaz Muemlek

358 Vas utca 15/a-b.

36499 lakdepiilet 
epitesz: Klinger Jdzsef

1897

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

359

Vas utca 17.

= Szentkiralyi utca 14.
36498

epittetd: Dr. Pajor Vizgyogyintezet es Sza- 
natorium Rt.

epitesz: Dr. Hiiltl Dezso

1907

Helyi vedett epulet

36C Vig utca 15. 34827 1915

Helyi vedett utcai hom- 
lokzat, folepcsohaz, 

korlatok (lepcsohazi es 
fuggofolyosoi)

361 Vig utca 28.
= Deri Miksa utca 4.

34926 lakdepiilet 
epitesz: Freund Dezso

1914

Fovarosi helyi egyedi 
vedettsegii epitmeny

1. Muemleki kornyezet

Cim megjegyzessel Helyrajzi szam

1.1. Illes utca 25., Tomo utca 41., Koranyi Sandor utca 2., Balassa utca 6.

Fiiveszkert, Egyetemi Botanikus Kert muemleki kdmyezete
36171, (36172), 36173, 36177/1

1.2. Horanszky Nandor utca 11.

Forealtanoda; Vorosmarty Mihaly Gimnazium muemleki kdmyezete
36617,36615

1.3. Muzeum utca 17., Reviczky utca 6. 36570, 36564, 36566
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egykori Karolyi-palota muemleki komyezete

1.4. Futo utca 3.

lakohaz muemleki komyezete
35578,35580

1.5. Muzeum utca 7.

Hadik-palota muemleki komyezete
36570,36564, 36566

1.6. Brody Sandor utca 16.

Varosi Palota es Trefort utca 3-5. sz., Hunyady palota muemleki komyezete
36526,36529, 36530, 36534

1.7. Puskin utca 6.

Elso Pesti Gyermek Korhaz majd Elso Magyar
36548,36551,(36553)

1.8.

Horanszky utca 4. 

lakohaz muemleki komyezete
(36628), 36632, 36653, 36621, 36620, 

36627,36629,36630

1.9.

Horanszky utca 16. 

lakohaz muemleki komyezete
(36628), 36645, 36646, 36647, 36612, 
36613,36615,36636,36638,36614

1.10. Maria utca 16.

lakohaz muemleki komyezete
36665, 36674, 36675, 36676, (36656), 

36648,36663, 36646, 36647

1.11.
Trefort Agost utca 3-5.

Hunyady-palota muemleki komyezete

36526, (36538), 36523, 36524, 36525, 
36527, 36528, 36529, 36530, 36531, 
36532, 36533, 36535, 36536, 36537, 

36539, 36551

1.12. Vas utca 14., Kofarago utca 1. 

lakohaz muemleki komyezete
36443, 36442, 36499, (36473), 

(36495), 36497, 36498, 36488, 36493

1.13.
Gutenberg ter 4.

Guttenberg Otthon muemleki komyezete

(36681), 36478, 36481, 36655, 36657, 
36683, 36685, 36686, (36429), 

(36473), (36682), (36684), (36480), 
(36559/11), (36656), (36474), 36420, 

36468,36476

1.14. Lorinc pap ter 2., Maria utca 28., Krudy utca 13. 

Zichy-palota muemleki komyezete
36641, 36642, 36668, 36717, 36718, 

36699, 36701, (36656), (36696), 
(36710), 36711,(36709)

1.15. Maria utca 4.

lakohaz muemleki komyezete
(36656), 36660, 36661, 36652, 36654, 

36658,36680

1.16. Puskin utca 4.

Magyar Tisztviselok Orszagos Egyesiilete szekhazanak muemleki komyezete
36545, 36547, 36549, (36553), 36554, 

36558/5, 36546

2. Muemleki jelentosegu teriilet

Tbrzsszam Helyrajzi szam
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2.1.

Budapest VIII., Konyves Kal
man krt-Gyorffy Istvan u.- 

Blathy Otto u.-Olldi ut-Delej u.- 
Elnok u.-Orcy ut-Vajda Peter u,

Tisztviseldtelep, torzsszam: 
16226, azonosito: 11994 Miiem- 

leki jelentosegii teriilet

38538/1, 38493, 38475, 38458/1, 38458/2, 38462, 38466, 38467, 38468, 38469, 
38480, 38481, 38482/1, 38482/2, 38484, 38489, 38490, 38491, 38506/1, 38506/2, 
38506/4, 38506/5, 38506/6, 38506/7, 38506/8, 38506/9, 38506/10, 38506/11, 
38506/12, 38507/1, 38507/2, 38508, 38513, 38514, 38515/1, 38515/2, 38516, 38517, 
38518, 38519, 38520, 38521, 38522, 38523/1, 38523/2, 38524, 38525, 38526, 38527, 
38528, 38530, 38531, 38532, 38533, 38534, 38535, 38536, 38537, 38538/2, 38539, 
38540, 38541, 38542, 38543, 38544, 38546, 38547, 38548, 38549, 38550, 38551, 
38552, 38553, 38554, 38555, 38556, 38557, 38558, 38559, 38560, 38561, 38562, 
38563, 38564, 38565, 38566, 38568, 38569/1, 38569/2, 38570, 38579, 38580, 38581, 
38582, 38583, 38584, 38585, 38586/1, 38586/2, 38589, 38603/1, 38603/2, 38606/1, 
38606/3, 38606/4, 38606/5, 38607, 38608, 38609, 38610, 38611, 38612, 38621, 
38622, 38623, 38624, 38626, 38627, 38628, 38629, 38630, 38631, 38632, 38633, 
38634, 38512, 38635, 38636, 38637, 38638, 38639, 38640, 38641, 38642, 38643, 
38644, 38645, 38646, 38647, 38648/1, 38648/2, 38650, 38651, 38652, 38653, 38654, 
38655, 38656, 38657, 38658, 38659, 38660, 38661, 38662, 38663, 38664, 38665, 
38666, 38667, 38668, 38669/1, 38669/2, 38671/1, 38671/2, 38672, 38673/1, 
38673/2, 38674, 38675, 38676, 38677, 38678, 38679, 38680, 38681, 38682, 38683, 
38684, 38685, 38686, 38687, 38689/1, 38691, 38692, 38693/1, 38693/2, 38693/3, 
38703/8, 38703/10, 38710, 38712, 38723, 38724, 38725, 38726, 38727, 38728/1, 
38728/3, 38728/4, 38729/1, 38729/2, 38730, 38731, 38732, 38733, 38734, 38736, 
38738, 38739, 38740, 38741, 38742, 38743, 38744, 38745/1, 38745/2, 38746/1, 
38746/2, 38747, 38748, 38749, 38750, 38751, 38752, 38753, 38754, 38755, 38756, 
38757, 38758, 38760, 38761, 38762, 38763/1, 38763/2, 38764, 38765, 38766, 38767, 
38768, 38769, 38770, 38771, 38772, 38773, 38774, 38775, 38776, 38777, 38778, 
38779/1, 38779/2, 38780, 38781, 38782/1, 38782/2, 38783, 38784, 38785, 38786/1, 
38786/2, 38788, 38789/2, 38790, 38791, 38792, 38793/7, 38794/1, 38794/2, 
38798/1, 38798/2, 38799, 38800, 38801, 38802, 38803, 38804, 38805, 38806, 38807, 
(38461), (38474), (38483), (38492), (38503), (38504), (38529), (38545), (38567), 
(38591), (38602), (38625), (38649), (38670), (38688), (38689/3), (38689/4), 
(38689/5), (38689/6), (38689/7), (38690), (38702), (38722), (38735), (38759), 
(38787), (38811), (35929/2), (38598), (38715)

3. Tortenelmi emlekhely es a nemzeti emlekhely teriilete
3.1. Nemzeti emlekhelyek________________________

Nev Helyrajzi szam

3.1.1. Fiumei uti temetd 38821/2

3.1.2 Magyar Nemzeti Muzeum epulete es a Muzeumkert 36560

3.1.3 Salgotarjani uti izraelita temetd 38821/5

3.2. Tortenelmi emlekhelyek

Nev Helyrajzi szam

3.2.1. Corvin mozi epulete es a Corvin koz 36392, (36401)

3.2.2 Ludovika Akademia foepiilete 36030

3.2.3 Trefort-kert 36558/5

4. Torteneti kert teriilete

Nev Helyrajzi szam

4.1. Fiiveszkert 36177/2

4.2 Orczy-kert 36030

5. Vedett temetd teriilete

Nev Helyrajzi szam

5.1. Fiumei uti temetd 38821/2
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5.2 Salgotarjani uti izraelita temeto 38821/5

6. Regeszeti erdekti teriilet es a regeszeti lelohely teriilete

Leldhelyszam Azonosito Nev Helyrajzi szam EOV Y koor- 
dinata

EOV X koor- 
dinata

6.1. 1. 15270
Baross ter, Keleti 

palyaudvar, kozponti 
resz

32951/2, 32951/1 653281 239620

6.2. 3. 15272
Berkocsis utca - 
Bacso Bela utca 

sarka

(34871/2), (34842/2), 
(34864/4) 651874 238872

6.3. 6. 15275 Brody Sandor utca 
10. 36559/9 651179 238716

6.4. 7. 15276 Brody Sandor utca 
18-20. 36525,36526 651270 238759

6.5. 9. 15278
Golgota utca, Ganz 
Mavag VII.sz. beja- 

rat
38599/3, (38600)

6.6. 10. 15279 Gyulai Pal utca - 
Stahly utca sarka (36435), (36449), (36450) 651485 239008

6.7. 13. 15282 Magdolna utca 24. 35339 652721 238533

6.8. 16. 15285 Maria utca, Gyer- 
mekklinika 36771/14 651513 238247

6.9. 19. 15288 Muzeum konit 14- 
16., Muzeumkert 36560 651159 238581

6.10. 20. 15289
Pollack Mihaly ter, 

Magyar Radio epiile- 
te

36582 651307 238608

6.11. 23. 15292 Rakoczi ut 31., R6- 
kus kapolna 36434/2 651499 239121

6.12. 25. 15295 Rakoczi ut - Karoly 
konit sarok 36557/2 651021 238906

6.13. 28. 66284

Ulldi lit-Maria u.- 
Kofarago u.-Vas u.- 
Rakoczi lit-Miizeum 

krt.

(36562), 36563, 36564, 
36565,36566,36567/1, 

(36567/2), 36569, 36570, 
36571,36572/1,36572/2, 
(36573), 36574, 36575, 

36578/1,36578/2,36579, 
36580,36581,36590, 

36591,36592, (36593), 
36594, 36595, 36596, 
36597, 36598,36599, 
36600, 36601,36531, 
36532, 36533,36534, 
36535,36536,36537, 

(36538), 36539, 36540, 
36541,36542, 36543, 
36544,36545, 36546, 
36547,36548,36549, 

36551, (36553), 36554, 
36555, 36556, 36557/2,

36558/5, (36746), 
(34608/4), (36806/2),

651325 238623
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36749,36751,36752, 
36753,36754,36755, 
36756,36757, 36758, 
36759,36760, 36761, 
36762,36763, 36764, 
36765,36766, 36767, 

36768, 36769, (36770), 
36771/14, (36772), 

(36710), (36711), 36712, 
36713, (36714), 36715,
36716, 36717,36718, 
36719,36720,36721, 
36722,36723,36724, 
36725, 36726, 36728, 

36729,36730, (36731), 
36732, (36733), 36734,
36735, 36736, 36737, 
36738,36739,36740, 
36741,36487, 36808, 
36750/1,(36750/2), 

36559/3, 36559/2, 36509, 
36742,36743,36602, 
36603,36605, 36606, 
36607,36608,36618, 
36619,36622, 36625, 
36626,36633, 36634, 
36635,36649, 36650, 
36651,36583,36584, 

3658/9, 36559/7, 36559/8, 
36483,36484/1,36484/2, 

36485, 36486, 36490, 
36491,36492,36494, 
36496, 36503, 36504, 
36505,36506,36507, 
36511,36512,36513, 
36514,36515,36516, 
36517, 36518,36519, 

36520, 36521, (36522), 
36527, 36559/4, 36559/6, 

36528, 36623,36632, 
36617,36560, 36582, 

36587/2,36508,36501, 
(36495), 36642, 36643, 

36616, 36559/5,36559/9, 
36559/10, (36561),

36645,36498,36510,
36481,36655, 

(36559/11), 36640, 
36641,36652,36654, 
36609,36610, 36611, 
36489,36631,36493, 

36636, 36638, (36628), 
36612,36613,36615, 
36614,36653,36620, 
36621,36627,36629, 
36630, 36488, 36497, 
36499, 36646, 36647, 
36648, 36523, 36524, 
36525,36644, 36637, 
36526, 36529,36530, 

36482,36750/3,36748/1, 
36748/2, 36585/9, 

(36745/1), (36745/2),
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36576/1,36576/2

6.14. 29. 66286 Rakoczi ut 31. es 
komyeke

36434/1, 36434/2, 
(36435),

36436, 36437/8, 36437/9,

36437/10,36437/11, 
36437/12,36437/13, 

36437/2

651504 239072

Orszagos jelentosegu termeszetvedelmi teriilet

Nev Helyrajzi szam

7.1.1. Budapest! Botanikus Kert Termeszetvedelmi Teriilet 
(Fuveszkert) 36177/2

8. Helyi teriileti vedelem teriiletei

Nev Helyrajzi szam

8.1.

Palotanegyed egesz teriilete

36595, 36563, 36638, 36805, 36764, 36441, 36547, 36437/2, 36477, 36517, 
36439, 36757, 36490, 36466, 36421, 36489, 36742, 36461, 36587/2, 36674, 

36551, 36788, 36412/1, 36748/2, 36428, 36546, 36460, 36774, 36685, 36445, 
36496, 36612, 36634, 36451, 36622, 36506, 36780, 36539, 36570, 36418, 36482,

36660, 36590, 36781, 36440, 36523, 36636, 36483, 36776, 36437/12, 36508, 
36662, 36661, 36610, 36417, 36410, 36794, 36571, 36512, 36549, 36559/5, 
36513, 36779, 36487, 36740, 36559/6, 36555, 36693, 36704, 36548, 36479, 

36576/2, 36793, 36566, 36558/5, 36678, 36567/1, 36680, 36419, 36564, 36415,
36633, 36492, 36585/9, 36454, 36748/1, 36629, 36497, 36504, 36796, 36688, 

36575, 36668, 36494, 36705, 36592, 36524, 36537, 36676, 36675, 36712, 36631, 
36559/4, 36739, 36467, 36754, 36699, 36572/1,36436, 36645, 36422, 36801, 
36443, 36654, 36778, 36777, 36484/1, 36750/3, 36738, 36789, 36637, 36600, 

36737, 36609, 36797, 36581, 36458/2, 36434/1,36580, 36412/2, 36646, 36730,
36782, 36627, 36725, 36438, 36559/3, 36599, 36470, 36653, 36607, 36798, 
36469, 36606, 36664, 36677, 36556, 36785/4, 36773, 36697, 36621, 36651, 
36795, 36753, 36543, 36414, 36578/1, 36535, 36560, 36736, 36491, 36665, 

36658, 36485, 36559/10, 36462, 36758, 36755, 36583, 36667, 36620, 36516, 
36750/1, 36519, 36511, 36542, 36521, 36501, 36799, 36617, 36594, 36510, 

36468, 36707,36569,36706, 36530, 36641, 36525,36695, 36687, 36605, 36529, 
36692, 36459, 36657, 36734, 36722, 36762, 36690, 36534, 36559/2, 36802, 
36411, 36611, 36437/8, 36726, 36686, 36786, 36424, 36579, 36700, 36532, 
36701, 36698, 36647, 36613, 36715, 36471, 36559/8, 36642, 36723, 36533, 
36437/13, 36719, 36598, 36531, 36648, 36447, 36694, 36643, 36475, 36498, 

36493, 36416,36728,36683, 36427, 36503, 36702, 36565, 36625, 36672, 36724, 
36630, 36425, 36618, 36420, 36717, 36484/2, 36540, 36616, 36729, 36446, 

36442, 36423, 36720, 36545, 36716, 36649, 36792, 36601, 36608, 36476, 36509, 
36602, 36708, 36803, 36804, 36768, 36456, 36526, 36635, 36767, 36679, 36652, 

36557/2, 36671, 36520, 36505, 36765, 36775, 36576/1, 36481, 36448, 36463,
36582, 36640, 36763, 36659, 36518, 36735, 36465, 36408, 36666, 36785/2, 

36536, 36528, 36455, 36614, 36452, 36663, 36488, 36472, 36527, 36632, 36669, 
36626, 36591, 36478, 36432, 36486, 36554, 36714, 36435, 36434/2, 36559/7,
36559/9, 36544, 36703, 36499, 36783, 36769, 36615, 36670, 36718, 36507, 
36749, 36721, 36453, 36766, 36673, 36426, 36574, 36785/3, 36713, 36800, 
36756, 36541, 36787, 36655, 36603, 36771/14, 36437/9, (36711), (36593), 
(36429), (36681), (36696), (36772), (36474), (36745/1), (36562), (36433), 

(36750/2), (36495), (36733), (36682), (36770), (36449), (36473), (36745/2), 
(36710), (36691), (36450), (36656), (36538), (36405), (36628), (36731), (36709), 

(36559/11), (36480), (36522), (36573), (36684), (36567/2), (36784), (36406),
(36732), (36561), (36553), (36791), (34608/4), (36403), (36806/2), (36746)

8.2. Rakoczi tit 39-75. 34660, 34659, 34644, 34643, 34642, 34641, 34640, 34639, 34637, 34628, 34627,
34626, 34625, 34609, 34611, 34612, 34613, 34601, 34600, 34599, 34598, 34597,

38



34596, 34594

8.3. Baross ter 4-5 - 10. 34568,34569, 34571, 34573, 34579, 34581

8.4.
Nepszinhaz utca 4-10 - 46., 

valamint Nepszinhaz utca 7-9 - 
59.

34663, 34675/1, 34675/2, 34676, 34677, 34678, 34679, 34681, 34682, 34683, 
34774, 34773, 34772, 34771, 34764, 34750, 34749, 34745, 34744, 34848, 34841, 
34839, 34820, 34818, 34799, 34797, 34786, 34784, 34777, 34776, 35056, 35065, 
35066,35067,35069,35070, 35071, 3510, 35102, 35103, 35104, 35105, 35108

8.5. A Rakoczi ter terfalat alkoto 
epiiletek 34865, 34868, 34869, 34870, 34880, 34898,34899,34900,34907

8.6. Horvath Mihaly ter terfalat 
alkoto epiiletek

35236, 35580, 3550, 35549, 35548, 36547, 36546, 35544, 35529, 35240, 35241, 
35243, 35190, 35191, 35192, 35194, 35197,35211

8.7.
Baross utca 2.-118. sz., vala
mint az 1.-89. sz. alatti epiile- 

tek

35504, 35533, 35236, 35489, 35508, 35508, 35507, 35724, 35531,35506, 35506, 
35232, 35503, 35230, 35252, 35529, 35723, 35521/2, 35250, 35254, 35491, 

35228/4, 35726/5, 35233, 35527/2, 35727, 35253, 35249, 35488, 35251,35251, 
35532,35235,35214,35211, 35524, 35505,35525,35239, 35726/1, 35725, 

35527/4, 35240, 35518,35516

8.8. Ullbi ut 40-82. sz. alatti epule- 
tek

36262, 36274, 36370, 36273, 36402/4, 36272/1, 36308, 36369, 36307, 36030, 
36181/7, 36339, 36177/1,36372, 36338, 36371, 36263, 36264, 36388

9. Telepiileskep szempontjabol meghatarozo teriiletek

9.1. A rendelet 25. §-aban a torteneti megujulo karakteru, a telepiileskep szempontjabol meghatarozo terulet lehatarola- 
sa:

9.1.1. Nepszinhaz utca paratian oldalan levo tbmbsor- Jozsef kbrut paros oldalan levo tbmbsor - Rakoczi ter 
tombsora - Baross utca 56-118. - Kalvaria ter - Baross utca 120-128. - Dobozi utca - Teleki ter 1-10. altal ha
tarolt terulet

9.1.2. Jozsef kbrut 52-86. - Baross utca 59-89. - Harminckettesek tere 1-5. - Leonardo da Vinci utca l/b-7. - 
Nap utca 38-42. - Nagy Templom utca 1-9. - Prater utca 9-35. altal hatarolt terulet

9.1.3. Baross utca 105-107-109. sz. alatti telkek

9.1.4. Prater utca 37-39., Nagy Templom utca 12/b sz. alatti telkek

9.1.5. Prater utca 51-55., Bokay Janos u. 4-32. sz. alatti telkek

9.1.6. Prater utca 59-77. - Illes utca 2-14. - Kalvaria ter 3-15. - Baross utca 121-135. - Orczy ter 1-6., Orczy 
lit 1-9., 25-45 - Dioszegi Samuel utca 18-54. - Koranyi Sandor utca 4-30., - Illes utca 16-40. - Illes utca 15- 
23., Tomo utca 56-64. - Fiiveszkert utca 2-6/b. - Jazmin utca paros oldala, Szigony utca 16-16/a. altal hatarolt 
terulet

9.1.7. Tomo utca 31-37. sz. alatti telkek

9.1.8. Tomo utca 11-25. - Balassa utca 1/a- 11. - Apathy Istvan utca paros oldala, Bokay u. 54. - 56. sz. alatti 
telkek

9.1.9 Tomo utca 28-30. - Szigony utca 31-33. sz. alatti telkek

9.1.10. Bokay Janos utca 48-52. sz. alatti telkek

9.1.11. Tomo utca 16-20. sz. alatti telkek

9.1.12. Tomo utca 2-12. - Tomo utca 3-5. - Leonardo da Vinci utca 44-52., 43/a-45. - Tomo utca 1/a-l/c. altal 
hatarolt terulet

9.2. A rendelet 25. §-aban a lakotelep karakteru, a telepiileskep szempontjabol meghatarozo teriilet lehatarolasa:
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9.2.1. Prater utca paros oldala a 38.-t61 - Illes utca 1-13. - Baross utca 111-119., 51-103. - Leonardo da Vinci 
utca 4-6. - Nap utca 35-41. - Nagy Templom utca 2-8. altal hatarolt terulet

9.2.2. Tomo utca 32-54. - Fiiveszkert utca 7. - Jazmin utca paratian oldala - Szigony utca 18-22. altal hatarolt 
terulet

9.2.3. Tomo utca 25-29. sz. alatti telkek

9.2.4. Orczy lit 11-23. sz. alatti telkek

9.2.5. Strobl Alajos utca 9-15. - Szazados lit 15-41. -Tisztes utca 2-28/b. - Osztaly utca paros oldala altal hata
rolt terulet.

9.3. A rendelet 25. §-aban telepszerii karakteru, a telepiileskep szempontjabol meghatarozo terulet lehatarolasa:

9.3.1. Orczy lit 8-42. - Vajda Peter utca paratian oldala - Viliam utca 24-26/b. ,1-29. - Gyorffy Istvan utca 2-
20. - Rezso ter 14-15., 22. - Elnok utca 1-9.,2-10. altal hatarolt terulet

9.3.2. Kerepesi lit 29/c-33. - Szazados lit 1-13. - Strobl Alajos utca 16. altal hatarolt terulet

9.3.3. Hos utca 1-3. -Strazsa utca - Tisztes utca - Torokbecse utca altal hatarolt terulet

9.3.4 Salgotaijani utca - Hungaria konit - MAV vasiit altal hatarolt terulet

9.3.5. Szoreny utca 2-4. sz. alatti telek

9.3.6. Vajda Peter utca - Delej utca - Blathy Otto utca - Golgota utca altal hatarolt terulet

9.3.7. Hungaria konit 12-24/e. - 38872/1-2 hrsz. - Szazados lit altal hatarolt terulet

9.3.8. Torokbecse utca - Hos utca - Strazsa utca - Strobl Alajos utca altal hatarolt terulet

9.3.9. Hungaria konit 32-28. sz. alatti telkek

9.4. A rendelet 25. §-aban az atalakulo karakteru, a telepiileskep szempontjabol meghatarozo terulet lehatarolasa:

9.4.1. Keleti palyaudvar teriilete: Verseny utca- Baross ter -Kerepesi lit altal hatarolt terulet

9.4.2. Kerepesi lit 11-17. - Asztalos Sandor utca - Fiumei liti temetd - Kerepesi lit 1. altal hatarolt terulet

9.4.3. Asztalos Sandor utca - Kerepesi lit 19-27/c - Salgotarjani lit- Torokbecse utca - Strobl Alajos utca 1 -3/c 
altal hatarolt terulet

9.4.4. Hungaria konit 26-30. - 38872/1-2 hrsz. - Szazados lit - Strobl Alajos utca altal hatarolt terulet

9.4.5. volt Jozsefvarosi palyaudvar teriilete

9.4.6 Baross utca 132-134. (villamosremiz)

9.4.7. volt Ganz-Mavag terulet

9.4.8. Konyves Kalman konit 62-76. sz. alatti telkek

9.4.9. Ulloi lit - Konyves Kalman konit - Gyorffy Istvan lit - Blathy Otto utca altal hatarolt terulet

9.4.10. Elnok utca 1. (volt Majus 1. ruhagyar)

9.5. A rendelet 25. §-aban pontjaban a modem karakteru, a telepiileskep szempontjabol meghatarozo terulet lehatarola
sa:

9.5.1. Corvin setany menti tombok
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9.5.2. Kerepesi ut 1. (Arena Plaza)

9.5.3. Hungaria korut 40-44., - Kerepesi ut 35-43. altal hatarolt teriilet

9.5.4 Szoreny utca 1-3. sz. alatti telkek

9.5.5. Ciprus lakotelep: Tisztes utca - Szazados ut - Ciprus utca - Torokbecse utca altal hatarolt teriilet

9.5.6. Konyves Kalman korut 48-60. sz. alatti telkek
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INDOKOLAS 

a helyi varos-rehabilitacids teriilet kijelbleserol es a teruleten a rehabilitacid megvaldsitasarol szolo 
32/2001. (X. 26.) rendelet mddositasarol, valamint a telepuleskep vedeimerol szolo 2/2022. (I. 20.) ren- 

delet eltero szoveggel torteno hatalybalepeserol szolo 
..... /2022. (.) onkormanyzati rendelethez

az 1. §-hoz

A helyi varos-rehabilitacios teriilet kijeloleserol es a teruleten a rehabilitacio megvaldsitasarol szolo 
32/2001. (X. 26.) onkormanyzati rendelet 3. szamu mellekletebol az onkormanyzat szamara eldva- 
sarlasi joggal terhelt ingatlanok koziil jelen dontessel erintett ingatlan kikerul.

a 2. §-hoz
A telepuleskep vedeimerol szolo 2/2022. (I. 20.) onkormanyzati rendelet 2. mellekletenek modosi- 
tasaval teljesiil az erintett ingatlan egy reszenek helyi vedelme, vagyis az ingatlan 8 m-es homlok- 
zatszakasza az eredetivel megegyezd formaban vagy az epfteszeti koncepcidba illesztetten helyreal- 
litasra keriil a kesobbi epitkezes folyaman, az eredeti gdlya relief megtartasaval.

a 3. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.
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Elozetes hatasvizsgalat
a helyi varos-rehabilitacids teriilet kijeloleserol es a teriileten a rehabilitacio megvalositasarol szolo 

32/2001. (X. 26.) rendelet modositasarol, valamint a telepiileskep vedelmerol szolo 2/2022. (I. 20.) ren- 
delet eltero szoveggel tortend hatalybalepeserol szolo

..... /2022. (....... ) onkormanyzati rendelethez

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. §-a alapjan Budapest Jozsefvarosi Onkonnany- 
zat Kepviselo-testuletenek a helyi varos-rehabilitacids teriilet kijeloleserol es a teriileten a rehabilita
cid megvalositasarol szolo 32/2001. (X. 26.) rendelet modositasarol, valamint a telepiileskep vedelmerol 
szolo 2/2022. (I. 20.) onkormanyzati rendelet eltero szoveggel torteno hatalybalepeserol szolo rendelet 
megalkotasahoz kapcsolodoan elvegzett elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol az alabbi tajekozta- 
tast adorn:

1. Tarsadalmi hatas: nines

2. Gazdasagi hatas: nines

3. Kbltsegvetesi hatas: nines

3. Kdrnyezetvedelmi hatas: nines

4. Egeszsegiigyi hatas: nines

5. Adminisztrativ terheket novelo hatas: nines

6. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege: A helyi vedelem akkor teljesiil es kerulhet 
foldhivatali bejegyzesre, ha a rendelet 2. sz. melleklete tartalmazza a vedendo ingatlant es annak 
statuszat.

7. A rendelet vegrehajtasahoz szemelyi, targyi feltetelek bovitese nem sziikseges.
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Piko Andras
Polgarmester Ur reszere!

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Onkormanyzat
hivatal@jozsefvaros.hu

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Targy: Kezdemenyezes a 1083 Budapest, Bokay Janos utca 34. szam alatti lakohaz 
(hrsz. 36228) ideiglenes es vegleges helyi vedettseg ala helyezesere.

Tisztelt Polgarmester Ur!

A C8 Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet (szekhelye: 1084 Budapest, Deri Miksa utca 15. 5. em. 1.) ujra 
kezdemenyezi a 1083 Budapest, Bokay Janos utca 34. szam alatti (Hrsz.: 36228) epiilet eseteben az 
ideiglenes es vegleges helyi vedettseg ala helyezest, az alabbiakra hivatkozva:

A Bokay Janos utca 34. (eredetileg Golya utcza 32.) utolsok kozt orzi az egykori utcakepet es 
telepiileskaraktert, ez adja egyediseget, aminek vedelme osszhangban van a keriilet telepiileskep 
vedelmerol szolo Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
34/2017. (IX.14.) onkormanyzati rendeletevel (7.§ (3)).

A fnldszintes, klasszicizalo stilusu, L-alaprajzu epiilet az 1880-as evekben epiilt, mar eredetileg is 
vendeglatohelynek. Homlokzata hat tengelyes, belso udvarba vezeto kapuja a negyedik tengelyben 
nyilik. A bejarat folotti hangsulyos szemoldokparkany az epiilet korabbi funkciojara es az egykori 
utcanevre utalo golya abrazolasu stukkot keretez. A tole jobbra talalhato ket tengely pilasztereken 
nyugvo szemoldokparkannyal diszitett. Az ablakok feletti mezd feltetelezhetoen eredetileg 
dombormunek, falfestmenynek vagy feliratnak adott helyet. A homlokzat vizszintes tagolasat 
homyolas hangsulyozza, ami a homlokzat ket szelen armirozassa formalodik. A homlokzat tobbi 
reszerol el lettek tavolitva a vakolatdiszek.

A Bokay Janos utca 34. legfobb erteke viszont nem csak onmagaban az architekturajaban, hanem 
kulturtorteneti jelentosegeben rejlik:

Az epiilet egyreszt mementoja a komyek mara mar eltunt, egykori kisvarosias hangulatu, 
gazdalkodoi-iparos funkcioval kiegesziilt beepitesenek, ahol a foldszintes es egyemeletes lakohazak 
hangulata hatarozta meg az utcakepet. Ez a hajdani telepiileskarakter napjainkra visszafordithatatlanul 
atalakult eloszor a Prater utca eszaki oldalan a jozsefvarosi lakotelep, majd az utca ezen szakaszan a 
Corvin-negyed kiepiilesevel.

Masreszt a Bokay Janos utca 34. eveken keresztiil (2013 es 2018 kozott) egy kultikus kozossegi 
intezmenynek, a Golyanak adott helyet, ami egy szdvetkezeti presszo volt. A helyi civil szervezetek 
es megmozdulasok egyik f6 helyszine, szamos eloadasnak, koncertnek es tovabbi rendezvenynek, 
valamint karitativ es jotekonysagi kezdemenyezesnek adott helyet. Jelentos inkubacios funkcioval birt 
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a helyszin a feltorekvo vagy indulo zenekarok szamara, proba- es fellepesi helykent mukodve. 
Tovabba integrativ szerepet tdltdtt be az egykori lakossag es az uj betelepiilok egyiittes 
megszdlitasaval, peldat mutatva a parbeszed lehetosegeire. Itt ebedeltek a Nokia fiatal IT-sei. majd 
delutan idds roma zeneszek probaltak. delutan atadva a helyszint filozofiai, tbrtenelmi. szocioldgiai. 
larsadalomtudomanyi eloadasoknak. hogy vegul az estet egy-egy jo koncert zarja. Helyet adott a 
szinpad elismert zeneszek mellett retegzenet jatszd bandaknak, es egyeni. vagy dud produkcioknak. 
filmeknek es performance-oknak. Jelentosegteljes szempont az is, hogy a Golya presszo a Pazmany 
Peter Katolikus Egyetem kbzelbcn levo informatikai karanak hallgaloi szamara utolso pillanatig 
kultikus kbzbssegepito hely volt.

Tovabba az epulet filmtorteneti szerepe is emlitesre melto. hiszen Szomjas Gybrgy tbbb filmjenek, 
tobbek kozott a Roncsfilmnek egyik helyszme a kocsmava modosult egykori vendeglo volt. A 
Kossuth-dijas filmrendezo tavaly novemberben megitelt diszpolgari cime. illetve iden aprilisban 
bekovetkezett halala tovabbi aktualitast ad az epulet megdrzesenek.

A Bokay Janos utca 34. korabbi epftesi- es bontasi engedelye lejart. illetve nem left meghosszabbitva. 
tehat ervenyes engcdelyekkel nem rendelkezik a tulajdonos az epulet lebontasahoz, igy jogi 
akadalyokba se iitkozhet a vedette nyilvanitas.

Ezert kerjiik az epulet ideiglenes es vegleges helyi vedelem ala valo helyezeset.

Forras:

o http://aol\aprcsszo.hu/blou/
o hitp://jozsefvaiosaniio.ucoz.com/indcx ’golya sorozo/0-57
o https://filmarchiv.hu hu/alaptllmek/tiIm/roncstlIm
o Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 34/2017.

(IX. 14.) bnkormanyzati rendelete a kertilet telepiileskep vedelmerol.

Budapest. 2021. majus 11.

Tisztelettel,

Mohai Andrea
C8 Civilek Jdzsefvarosert Egyesliiet elnbke

http://aol/aprcsszo.hu/blou/
vaiosaniio.ucoz.com/indcx
https://filmarchiv.hu_hu/alaptllmek/tiIm/roncstlIm


Fotodokumentacio

1. kep. Bejarati kapu 2. kep. Bejarati kapu

3. kep. A golya abrazolasu dombormu a bejarati kapu felett



4. kep. Az epiilet homlokzata az egykori vendeglo tablajaval

5. kep. Az epiilet homlokzata 2011-ben



6. kep. A homlokzat deli resze a Bokay Janos utca
32. sz. reszletevel

7. kep. A homlokzat eszaki resze a Bokay Janos 
utca 36. sz. reszletevel

8. kep. A kapubejaro feletti, az epiilet eredeti funkciojara es az egykori utcanevre is utald stukko



9. kep. Podiumbeszelgetes a Golyaban

10. kep. Koncert a Golyaban



Kepekjegyzeke:

1. kep. Bejarati kapu (MKVM VF_33_018_01)
2. kep. Bejarati kapu (Foto: Kalota Bela, )www.inaplo.hu
3. kep. A golya abrazolasu dombormu a bejarati kapu felett (MKVM VF_33_018_02)
4. kep. Az epulet homlokzata az egykori vendeglo tablajaval (Foto: Kalota Bela, 

)www.inaplo.hu
5. kep. Az epulet homlokzata 2011-ben (Foto: Acs Fanni, )www.inaplo.hu
6. kep. A homlokzat deli resze a Bokay Janos utca 32. sz. reszletevel (Foto: Horvath 

Laszlo)
7. kep. A homlokzat eszaki resze a Bokay Janos utca 36. sz. reszletevel (Foto: Horvath 

Laszlo)
8. kep. A kapubejaro feletti, az epulet eredeti funkciojara es az egykori utcanevre is 

utalo stukko (Foto: Horvath Laszlo)
9. kep. Podiumbeszelgetes a Gblyaban (Foto: Horvath Laszlo)
10. kep. Koncert a Golyaban (Foto: Horvath Laszlo)

http://www.inaplo.hu
http://www.inaplo.hu
http://www.inaplo.hu
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Emlekezteto

A mai napon a Budapest Jozsetvarosi Onkormanyzat foenit'
es a VIII. Bokay u.34. alatti ingatlan tulajdonosa Velez RozS* Bartap*«nc|Jr 
tartott. Az egyeztetes soran a resztvevok az erdekek alabbiakh3 e®yeztet^t 
kompromisszumat rogzitettek: dn lsmertetett

]. Egyetertes van abban, hogy a golya epulet jellegzetess&e 
dombormu egy elmiilt korra emlekeztet, es varostorteneti sze8 
erdemes megorzesre. mpontb61

2. A tulajdonos igeretet tesz arra, hogy a dombormu a keretezo konzol 
szerkezettel egyutt megfelelo elhelyezest nyer egy olyan helyen, ami 
biztositja a polgarok szamara az emlek megorzeset.

3. A foepitesz elmondja, hogy a tervek szerint 2022. febr. 10-en a kozgyules 
ele keriil az eloterjesztes. Varhato az ideiglenes vedelem megsztintetese, 
valamint a vegleges vedettsegnek csak. a konzol szerkezetbe foglair 
dombormure torteno korlatozasa.

4. A foepitesz ismertette az uj szakvelemenyt, melyet Budapest foepitesze 
keszittetett, es ami rogziti, hogy a hazat vedette nyilvanitani indokolatlan. 
Ez egyezik sajat allaspontjaval is, tnivel ismert elotte az epulet allapota.

5. A tulajdonos elismetelte kereset, hogy szeretne ha a KT nyilatkozna az 
elovasarlasi szandekarol is. Ermek erdekeben megkiildi azt a szerzodest. 
melynek alairasa meghiusult a vedettseg miatt, de a vevo meg nem alk e 
vegleg az iizlettol. Keri a foepiteszt keresenek az eloterjesztesbe 
foglalasara.

6. A tulajdonos kinyilvanitja egyuttmukodesi keszseget 
annak erdekeben, hogy az ervenyes szabalyok alkalmaz ia oa 
az ingatlanra, minek hianyaban az ingatlan toredek er^e<^ ^dekaval, 
elmondja, hogy e tekintetben egyezes van az onkormany . &z 
mivel az onkormanyzatnak sem celia es erdeke ajogbizonytalan 

epitesi lehetosegek teren.

Budapest, 2021-12-13. /

.........
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Elozmenyek - oroksegi jogalias
A megbizast a kerulet foepiteszenek kozvetitesevel kaptam. A dokumentacid celja, hogy 
a Budapest, VIII. ker., Bokay Janos ut 34. sz. haz oroksegi ertekeit felmutassuk, es 
ertekeljiik esetleges vedelme fenyeben:

® Nev: Egykori Golya vendeglo
® azono sito: -
® tdrzsszam: -
• vedettseg: nem all muemleki vedettseg alatt
• jelleg: Epitmeny
• eredeti kategdria: Lakdepiilet
• megye: Pest
• helyseg: Budapest
• elm: Bokay Janos u. 34.
• helyrajzi szam: 36228
• rovid leiras: Egykori lakohaz, Golya vendeglo

Daragd Laszld DLA
Okleveles epiteszmernok

E-01-0806
Muemleki ertek dokumentalasara 
jogosult szakerto 
21-0309
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II. Az epulet epitestortenete az annotalt irodalomjegyzek, 
valamint a tdrteneti terkepek, es az epulet vizsgalata 
alapjan

II.a. Az irott forrasok vizsgalata

A kurrens tdrteneti, epiteszeti es muemleki topografiakat atfesiilve

• Bagyirka Emil: A Jozsefvaros tortenete 1873-1901 (Jozsefvarosi Lexikon, 1970)
• Dr. Turanyi Komei: A Jozsefvaros tortenete. I. 1718-1873. (1972)
• Dr. Turanyi Komei: A Jozsefvaros tortenete. II. 1874-1900. (1974)
• Dr. Turanyi Komei: A Jozsefvaros tortenete. III. 1901-1917. (1975)
• Tiszai Andor: A Jozsefvaros tortenete IV. 1918-1919 (1975)
• Horvath Zoltan: Forrasok Budapest multjabol II. 1893-1919 (1971)
• Zahar Otto: A Jozsefvaros tortenete V. 1919-1945 (1978)
• Pilinyi Peter: Jozsefvaros tortenete 1718-1848 (1997)
• Pilinyi Peter: Jozsefvaros tortenete 1849-1896 (1998)
• Pilinyi Peter: Jozsefvaros tortenete 1897-1927 (2001)
• Adalekok Belso-Jozsefvaros tortenetehez. Szerk.: Szabo-Pap Krisztina (1985)
• Dery Attila: Budapest epiteszeti topografia 4. VIII. kerulet - Jozsefvaros (2009)

c. konyveket es tanulmanyokat. Kozuliik lenyegeben egyetlen mu kozol relevans informaciokat 
a haz torteneterol: Dery Attila epiteszeti topografiaja. Eszerint a kovetkezo adatokat lehet tudni:

Helyrajzi szam: 36228

Korabbi cimek: hrsz.: 7069 (1880)

Jelleg: zartsoru

Emeletszam: 0 (foldszintes)

Rendeltetes: lakoepulet

Stilus: eklektikus

Eptilt: 1885 korul

Mivel azonban 6 sem kozol forrasmegjelolest, az epulet datalasa es az epitestdrtenet tehat 
hiteles adatokkal nem alatamasztott, igy maradnak az indirekt, hipotetikus modszerek.
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II.b. A varosresz vazlatos tbrtenete
A varosresz 1777-ben kapja nevet vedoszentjerol es a tronorokosrol Ekkor meg Ferencvaros 
nem valt el a terulettol, majd csak 1792-ben velik onallova. Az 1775-ds terkepen mar lathatoak 
a pesti belvarosbol sugarasan tavozo utak (Kerepesi, Ulloi, Baross) de mar megtalalhato nehany 
keresztutca is (Puskin, Szentkiralyi, akkor: Ot pacsirta es Osz utca). A Rakoczi szabadsagharc 
utan a mai Kiskdrut es Nagykoriit kozott keletkeztek az un.: „also keretek” megkiildnbdztetesul 
a „felso keretek”-tol, mely a Terezvarosban volt. Ezek nehany szaz olesek voltak es a belvarosi 
telkek tartozekanak tekintettek. Ezen kivul szantofoldek teriiltek el - igy a mai Bokay utca 
kornyeken is. Ezen kivul majorok sora volt talalhato - a mai Illes utca kornyeken. Ezek elso 
telekkonyvezese 1718-ban tortent meg. A keresztiranyu utcak csak akkor jottek letre, amikor a 
kerteket elkezdtek felparcellazni. Az elso hazak a Szentkiralyi utca vonalaban jelennek meg 
eloszor 1760 kbrul. Az elso hazak a XVIII. szazadban szinte kivetel nelkiil valyogbol epultek 
es foldszintesek voltak. A fej lodes igen dinamikus volt mert segitette a nagy orszagos foutak 
kozelsege (Orszag ut, Kerepesi, Ulloi), es a jo mindsegu agyag fellelhetosege. Az 1838-as arviz 
szinte teljesen elpusztitotta a varosreszt, koszonhetoen a gyenge epitoanyagnak, ugyanakkor 
helyet csinalt a varosresz megujulasanak. Rendeletben irtak eld bizonyos helyeken a kobol valo 
epitkezest es megindult a kozmuvesites. Hild Jozsef elkeszitette az elso szabalyozasi tervet, es 
ermek nyoman kialakult a belso Palota negyed, ahol az orszag elokelosegei epitettek varosi 
palotakat - sokszor nagymeretu kertekkel a Kiskdrut mellett letesiilt Nemzeti Muzeum 
kornyeken. A kiilso varosresz sokaig megtartotta szinte falusias jelleget, amin gyokeres 
valtozast a kiegyezes utan a Fovarosi Kozmunkatanacs tevekenysege hozott. A sugarut es a 
nagykorut kiszabalyozasa, es beepitese magaval rantotta a komyek epitesi telkeit is, rohamosan 
nott a beepites intenzitasa, es szintszama. Ez a fej lodes az Elso Vilaghaboruig toretlen volt, es 
a Trianoni bekediktatum okozta orszagos visszaeses itt is ereztette hatasat. A teriilet arculata 
lenyegeben alig valtozott a Masodik Vilaghaboru utan, csak nehany lakotelep jellegu beepites 
ekelodott a torteneti szovetbe zarvanykent. Lenyeges atalakulast napjainkban a Korvin-Szigony 
projekthez hasonlo nagylepteku atalakulasok hoznak a rendszervaltozast kovetoen. Ezeket a 
nagy projekteket az arculatvaltas jellemzi, kevesbe az eredeti varosi szovet es utcakep 
transzformalasa: reszben megtartva megdrzese. A Bokay utca is a Korvin-Szigony projekt 
peremen talalhato es atalakulasa ennek a szellemiseget viseli magan.
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II.c. A terkepek vizsgalatabol leszurheto kbvetkeztetesek

A telepiilesresz egyik legkorabbi szamunkra relevans, ertekelhetd terkepi abrazolasa egy 1775- 
ds terkep. Az e korbol szarmazo terkepek, a XVIII. sz. masodik felebol, rendre eleg 
megbizhatatlannak bizonyulnak. Ahogy ez jellemzd erre a terkep-sorozatra a hazak es telkek 
feltuntetese csak minta-ado, egyedi jellegzetessegre nehezen lehet kdvetkeztetni beldle. Annyi 
leszurheto, hogy a felette jol kirajzolodo mai Baross utca menten mar suriibb beepites talalhato 
ekkor, mig az Ulldi ut mente nagy kertekkel es csak szorvanyos beepitessel jellemezhetd
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Az 1793-as terkep a beepitest egyseges rbzsaszin megjelblessel latja el, es megkiilbnbbzteti a kertes, 
vagy parkos, intenziven m Ove It es a szantofbldi, majorsagi muvelessel erintett teruleteket. A kesobbi 
Bokay utca meg ekkor is inkabb a szantofbldi muvelesu reszhez tartozik. A Baross utca es az Illes utca 
itt is beepitettkent jelblt, kbrnyekukbn kertes muvelesu telkekkel. Mar kirajzolbdik a Prater utca a 
kesobbi Nagykbrutbbl kiagazoan, es e kbrul meg nagytelkes muvelest talalunk

A Lenyeges valtozast mutat a XIX. szazad elejerbl szarmazo abrazolas.

A terulet az 1810 es 1820 kbzbtt keszult katonai celu terkep abrazolasan

A Prater utca korabbi megnyitasa fellenditette a terulet beepiteset es megnyiltak a feltarb 
keresztutak kbzbttuk a mai Bokai utca is jellegzetes ostorcsapas-szeru „elhajlasaval" a Baross utca 
fele, az eszaki vegen. A jelblt beepites utcavonalra meroleges, falusias strukturat mutat a kbrnyeken.
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Lenyegeben az 1823-as terkep is ezt mutatja, talan mar a telekosztas is felismerhetd rajta

Az 1837-es terkeprol leolvashato az utca megnevezese: „Storch Gasse" - azaz Golya utca. A beepites a 
masodik telken a Prater utca felol oldalhataron allo es utcavonalra epitett, hatarozottan kulonbozik a 
zartsorusodo, utcavonallal parhuzamos beepitesektol.
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Az 1838-as kataszteri terkep a feketevel jelblt objektumokat az arviz aItaI elpusztitottkent 
mutatja...

Az 1838-as arviz pusztitasa jdl leolvashato az ekkor keszult kataszteri terkeprol, ahol a szinte osszes 
hazat elvesziti a kornyek, velhetoen valyog falanak gyenge arvizallosaga miatt. A Golya utcaban a 
masodik haz itt egy T-alaku az utcaval parhuzamos epulet testet mutat. Az egy evvel ez elotti terkephez 
kepest reszletesebbnek tunik es valos mereteket es dispozicidkat velek felfedezni ezen. Igy 
hitelesebbnek fogadom el, mint az ezt megelozot. A karok felmerese miatt valoszinuleg motivacio is 
volt a pontossag mogott. Az 1864-es terkep a telekosztast mutatva a hazszamokat is feltunteti: eszerint 
a telkunk a Storchen Gasse 16 (hogy mito'l lettek a Golyak tobben, nem tudni).
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Az 1867 es 1873 kozott keszult kataszteri terkep hozza a legpontosabb informacidkat. A Gdlya utcza 
masodik telen leolvashato az eredeti helyrajzi szam - 418-, valamint a szazadfordulon hasznalt 
atszamozott-630. A telken egyertelmuen lathato egy oldalhataron allo haz, mely az utca fronton kisse 
kiszelesedik - talan tetogerincevel befordul az utcaval parhuzamosan. Ezt valoszinusiti, hogy 
oldalhataran osszetamaszkodik a szomszed, Prater utcai sarok telken levo hazzal, igy az oldalhataron 
valoszinuleg felnyereg teteje volt, es kevesse valoszinu, hogy ezzel futott ki az utcara. A kornyek hazai 
is ilyen L-alakban igyekeznek az utcara szelesebb homlokzatot mutatni. A telken jol elkulbnul egy utca 
feloli udvar es egy zold kertresz. Tovabba felismerheto egy kis mellekepulet az utcafronton a masik 
telekhatarnal, melyet sarga szinnel je 16Itek. (A telek hatso telekhatara mellet egy kis park lathato, mely 
a Prater utcai, U-alaku, modosabb lakohaz diszkertjenek kialakitasara utalhat.) A par evvel kesobbi 
kataszteri terlep az epulet megboviteserol arulkodik a hatso telekhatar fele.
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Az 1882-es terkep lenygeben ugyan ezt az allapotot mutatja, csak nehezen felismerhetoen. Az 1895- 
ds terkep csak a telekosztast mutatja hazak nelkul; hasonlo az 1912-es terkep, mely mar a mai helyrajzi 
szam szerint nevezi meg a telket, es egy kesobb ravezetett szabalyozasi vonalat mutat meglevo hazak 
nelkul. Vegul az 1918 es 1945 kozott keszult terkep szinten csak egy a mar megismert oldalhataron allo 
hazat mutatja, egy uj mellekepulettel, mely a telke hatso, del-keleti sarkaba kerult.

Az 1918 1945 os terkep
7—j-------------- t/: 3S7f,D
__ L ?_____1___________ « 1 —___________ a I s 1 a I a | I 8 J k

it t c a P r
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II.c. Az epiilet epitestortenete a forrasok es a terkepi vizsgalat alapjan
Az epulettel elottem foglalkozb kutatbk megallapitasa szerint az epiilet 1885 kbriil epult eklektikus 
stilusban. A terkepi vizsgalatok alapjan ez pontosithatb nemileg. Annyi bizonyosnak veheto, hogy a 
teruletet szantbfbldkent hasznaltak a XVIII. szazadban. A terulet telkesitese csak a Prater utca 
kiszabalyozasaval indult meg 1775 utan, mert az utca mar rajta van az 1793-as terkepen. A terulet 
beepiilesere a reformkorban van bizonyitek, a mai keresztutca akkor meg nemet elnevezessel mar 
felismerhetb az 1810 es 1820 kbzt keszult terkepen, es hazakat is jelbl vegig rajta. Az itt jelblt ostor- 
csapas szeru nyomvonal kesbbb lecsendesedik, 1823-ban mar szabalyosabb telkek veszik kbrbe. A 
telek ekkori beepitese oldalhataron allo, talan hosszabb az utcavonal menten, tehat utcaval 
parhuzamos gerincu. (Ez utbbbi feltetelezes nagyon bizonytalan labakon all, hiszen a terkep sokkal 
inkabb szimbolikus abrazolasu meg ekkor, kevesbe alakhelyes.) Ezt a diszpozicidt erbsiti az 1838-as 
arviz utani kataszteri felmeres, mely az elpusztult hazakat mutatja es itt egyertelmuen az utcaval 
parhuzamosan epult hazat jelbl, az utca legnagyobb hazat, melynek a deli telekhataron van L-alakban 
befordulb udvari szarnya. Ma egeszen biztosak lehetiink abban, hogy a ma allo epiilet nem 
epulhetett az arvizet megelbzben: ha hihetunk a pusztulas utani karfelmeresnek, akkor szinte az 
egesz keriilet elpusztult, csak mutatbban maradt egy-ket haz.

Ezt kbvetben, az ujjaepites tenyet rbgziti az 1867 es 1873 kbzbtt keszult kataszteri felmeres. Ezt a 
hazat latjuk a ket haboru kbzti allapotokat mutatb terkepen. Ez az epiilet, tehat, ekkor, vagy ez elbtt 
epiilhetett, tehat a haz elso periodusat rbgzithetjiik az eddig ismert adatokhoz kepest kicsit 
korabban. Nem tudhatjuk, hogy az arvizet kbvetben milyen tulajdonoscsere tbrtent, vagy milyen 
iitemben folyt az ujjaepites, az talan bator feltetelezes lenne, hogy meg a szabadsagharc elbttre 
tegyuk az elso epitesi peribdust. Ugyan Dery Attila nem kbzblt forrast a datalasahoz -ami 1885 kbruli- 
de szavahihetb kutatbnak ismerem, igy az altala adott adatot csak kicsit modositanam, hiszen a 
hatvanas evekben biztosan allt mar haz a telken (igaz semmi nem igazolja, hogy ez a haz, vagy ennek 
egy resze allt akkor is). En az epiilet elso periodusat 1865 kbrulre teszem. Mivel 1878-ban egy hatra 
fele megbbvitett oldalhataron allo hazat latunk, igy kezenfekvb a feltetelezes, hogy a hetvenes 
evekben ez a hatsb bovitmeny adja az epiilet masodik -feltetelezett- periodusat. Mindket terkep jelbl 
a deli telekhatar mellet, az utcafronton egy gazdasagi epiiletet, ami lehet muhely, vagy bolt, mas nem 
indokolja az utcafronti elhelyezkedeset. A telek hasznalata is osztott, az elso resze udvar, mig a hatsb 
kert (ha nem is park, lehet hasznositott „zbld": konyhakert, vagy viragoskert. Ezzel a konturral 
talalkozunk a ket haboru kbzti terkepeken - viszont ez nem azonos a ma allo epiilet konturjaval, ami 
zartsoru, az utcara befordulb, L-alakii epiilet, egy tovabbi sufnival a hatsb telekhatar mellett.
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Ha feltetelezzuk, hogy ugyanaz a haz all meg ma is, ami a terkepeken megjelenik, akkor at kellet 
epulnie valamikor 1918 es napjaink kozt. Zavarba ejtd a terkep datalasa: elkepzelheto, hogy egy 
1918-as allapotot latunk, amit nem javitottak '45-ig, csak folyamatosan vittek fel az adatokat, kesobb 
nem visszajavitva a valtozasokat - bar ez eleg hihetetlen, mert kataszteri terkeprol leven szo az 
idonkenti karbantartas, aktualizalas feltetelezheto lenne. Akarhogy is, at kell hidalni a ket 
epuletkontur kozotti ellentmondast, ami a haz utcai vegenek utca menten megbovitesevel oldhato 
fel. Ez a datalas csak maganak az epuletnek a kbzelebbi vizsgalataval oldhato meg.
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II.d. Az epulet kulso vizsgalatabol leszurheto kovetkeztetesek
Az epulet roncsolas-mentes vizsgalatara: kulso szemrevetelezesre volt csak lehetoseg. Ez alapjan a 
kovetkezo megallapitasok tehetok. Az foldszintes epulet utcai homlokzata aszimmetrikus: 
szembenezetu bal oldalan ket nagymeretu ablak fog kdzre egy bejaratot, mig a jobb oldalon egy diszes 
ajto mellett egy paros ablak kapott helyet.

Jelenlegi allapotaban a bal oldali harom nyilas keretezetlen, mig a jobb oldali harom architektonikus 
keretezest kapott. A homlokzat a labazat felett egyseges kvader homlokzat mintazatat imitalo 
vizszintesen hornyolt (a sarkon armirozott, azaz vannak fuggoleges fugak is), ami arra utal, hogy ennek 
keszultekor sem voltak a bal oldali nyalasok keretezve, vagy ekkor levertek azokat. Ez a ketarcusag 
mindenesetre utalhat az epulet homlokzatanak eltero periodusaira. Ha feltetelezunk egy eredetileg 
oldalhataron allo epuletet, akkor annak a homlokzati hatara azonban valahol a bal oldali ajto jobb 
oldalanal lenne - ez adodik a traktus szelessegebol. A jobb oldali ablak csak ugy lehet ennek a 
periodusnak a resze, ha a haz egy kicsit -ahogy gyanitottuk- befordult az utcara, parhuzamos gerinccel 
es eresszel. A kataszteri terkepek (legalabb is az 1867-1873 kozt keszult) utaltak egy ilyen 
tomegmozgasra, de korantsem jeloltek ekkora meretu befordulast. A par evvel kesobbi nem jeloIt ilyet 
- annal a bovitmeny traktusa volt nagyobb a haz szelessegenel. Persze az utcai szarny megepultekor 
atrendezhettek az eredeti epulet utcai helyisegeit, es az uj igenyeknek megfeleloen rendezhettek el a 
keletkezo helyet es homlokzati feluleteket. Ekkor a homlokzat ket fele szandekosan ter el egymastol.

A homlokzat ertelmezese, a mdgbttes funkciok megfejtese tovabbi kerdeseket vet fel. Ha eredetileg 
lakohaz volt, akkor a bovites hogyan rendezte at a homlokzat mogotti helyisegek rendelteteset. Most 
a baloldali harmas nyilascsoport nagy ablakaival es elrendezesevel egy nagy helyiseget sejtet maguk 
mogott, ami lehetett uzlethelyiseg, vagy vendeglo vagy muhely. A sokkal kisebb jobb oldali nyilasok es 
a diszes kapuzat inkabb egy lakohaz nyilasainak felelnek meg. Persze, ha a bal oldal mogott vendeglo 
volt, akkor a mogotte levo helyisegcsoport a konyha szamara szinte az egesz szarnyat igenybe vehette, 
mig a jobb oldal lehetett a tulajdonos lakasa.

A homlokzat a datalasra is lehetoseget biztosit. A tagozatok stilusa, jellege utalhat az epites korara. Ha 
a nyilaskeretezeseket megfigyeljuk, akkor nyilvanvaldva valik, hogy eleg szabalytalanok. A parositasa 
az ablakoknak ritka jelenseg az antik alaktan szabalyai szerint. Igaz a Dery Attila altal megadott 
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eklektikus, vagy ahogy manapsag mondjuk: stiluskevero historizmus konnyeden egyesithette a 
romantikus, nyilasokat osszefogo kozos keretezeseket a klasszikus tagozatok hasznalataval.

Itt azonban korantsem klasszikusak a tagozatok. A kapu feletti lunettas szemoldok parkany, melyet allo 
csigas konzolok tartanak tekintheto barokkos elemnek. Azonban a paros ablak feletti feliratmezo (ami 
persze tarthatna figuralis, vagy ornamentalis diszeket, sokkal inkabb klasszicista iz ebben a 
stilusegyvelegben. Az „ikerablak" kannelurazott lizenai, melyek fejezet es fejlemez nelkul tartanak egy 
liziszbol es egy haromnegyed paleas kis lemezbol allo egyenes szemoldokot korantsem tekintheto 
klasszikusnak a szo „szabalyos" ertelmeben. Sokkal inkabb szabad kompozicioban megfogalmazott 
elemek osszessege, mint tektonikus nyi'laskeretezes.
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Maga a nyilaszaro, mely az ikerablakban van tekintheto tortenetinek, de inkabb szarmazik aranyai es 
ablak alosztasa miatt szazadfordulo utani tipusnak. Persze a leggyorsabban avulo, es tbnkremeno 
szerkezet az ablak szokott lenni, de datalhatja a homlokzatot is. A tagozatok es formak ilyen szabad 
kezelese mar a szecesszio altal fellazi'tott forma hasznalatat mutatjak a '10-es, '20-as evekbol. Mindent 
egybevetve nemi bizonytalansaggal, de hipoteziskent megfogalmazhato, hogy amennyiben az elso 
vilaghaboru utan valoban megbovult egy utcai szarnnyal a haz, akkor az epulhetett a XX. szazad elso 
evtizedeiben, es ma ezzel a torteneti arculattal nez vissza rank. Termeszetesen az is elkepzelheto, hogy 
nem csak megbovitettek az epuletet, hanem teljesen atepitettek: az eszaki telekhatar menten a regi 
helyere es az utcafronton megbovitve. Ekkor az utolso periodusbol szarmazik minden szerkezete. 
Persze az egesz hipotezis arra epul, hogy a terkepek vizsgalata relevans formai megallapitasokat 
hozhat. Hiszen azt is meg kell emliteni, hogy a terkepek is lehetnek tevesek, es meg az sem nyujt 
biztonsagot, hogy az utcai szarny hianya konzekvens az osszes torteneti terkep eseten, hisz egymastol 
is atvehettek a tevedeseket. Ennek azonban igen csekely az eselye.

Osszegzesul a ma allo epuletnek harom ovatos periodusa feltetelezheto: egy 1865 koruli elso, amikor 
egy rovid eszaki telekhatar mellett oldalhataron allo lakohaz epiilt. Ezt megbovitettek az oldalhatar 
menten egeszen a hatso telekhatarig az 1870-es evekben talan egy uj lakresszel (1878 elott). Erre az 
epitkezesre talalhatott adatot Dery Attila, aminek alapjan 1885 korulre datalta az epuletet. Vegul az 
epulet utcafronton bovitesere kerulhetett sor az 1910-es evek vegen, a 1920-as evekben, aminek 
eredmenye meghatarozza a homlokzatot ma is. Ekkor valthatott funkcidt az epulet, ekkor valt 
vendeglove, egy kis uj lakresszel az utca fele. Alternativ datalas az egesz epuletet az utolso periodusra 
teheti. A homlokzat mogotti iment kifejtett funkcionak nemileg ellentmond a lunettaban levo 
dombormu, mely egy soroskorsot labaval tarto golyat abrazol nemi szines naivitassal. E dombormu 
koranak meghatarozasat azonban rabiznam festorestaurator es gipsz-stukko restaurator 
szakertelmere.

III.a Altalanos megallapitasok az epulet broksegi ertekeinek ertekeleseben
Az epulet orbksegi erteke tekinteteben eloszor azt kell tisztazni, hogy egyedi vedelemre javasolhato- 
e. Jelenlegi allapotaban, a kornyek rohamos atalakulasa kozben, most nyilvanvaloan zarvany, mely 
foldszintes beepitese miatt hatalmas tuzfalakat general maga korul, mig egyedul kepvisel egy a 
varosfejlodesben egyszer volt allapotot. Ertelemszeru, hogy varoskepi, utcakepi teruleti vedelem 
szoba sem johet, mert a kornyeket ma mar teljesen uralja a kortars epiteszet, csak a mellette allo, a 
Prater utcaba befordulo sarokhaz kepez -formailag ugyan nem (hiszen az harom emelettel 
magasabb)-, de korszak szerinti hangulati egyseget. Igy kontextusait vesztve csak dnmagaban bizhat a 
tuleles remenyeben.
Az egyedi ertek meghatarozasahoz elengedhetetlen lenne az epulet koranak es epitesi periodusainak 
megnyugtato rogzitesere. Ennek csak egy kbltseges roncsolasos falkutatassal es 
epuletdiagnosztikaval felszerszamozott tovabbi kutatas tudna megnyugtatoan a vegere jarni, es 
lehet, hogy az sem jama olyan eredmennyel, mely vedelemre javasolna.
Az epulet epiteszeti formai ugyanakkor megitelhetdek az ismert datalas fuggvenyeben.

A to megform a
Az epulet tomege ketsegtelenul megorzi a XIX. szazad historizmusanak hangulatat, annak is egy 
kislepteku beepiteset. Ilyen ertelemben hitelesen kepviseli korat. Persze, ha a korai historizmus 
leptekere gondolunk, amikor meg nem robbant a 5-7 emeletes berhazak vilaga. Ekkor el kell 
fogadnunk, hogy az epulet inkabb a XIX. szazad kbzepe fele jellemzo beepitest kepviseli tomegeben. 
Ez lehet cel: tanunak, egyetlen hfrhozonak meghagyni egy ilyen lepteku epulet kepviselojekent. Ezt 
ugy kell megvizsgalni, hogy ezt a hangulatot, lepteket, lakominoseget annal jobb, minel inkabb 
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egyuttesben tbbb epulet tudja kepviselni - vajon ez az epulet a legalkalmasabb, hogy ilyen kepviselo 
legyen. Ha homlokzati minosege meguti a mercet, vagy ha mar egyaltalan nines fajanak mas 
kepviseloje, akkor lehet ebbe az iranyba elmenni. Ugyanakkor ennek ellentmond a homlokzat 
arculata.

A homlokzat egysege es formai
A homlokzat egyseget hiaba keressiik. Az aszimmetrikus homlokzat jbl lathatoan ket reszre esik: a 
keretezetlen harmas nyilasu baloldali reszre es a keretezett harom nyilasu, bnmagan belul is 
aszimmetrikus, jobb oldali reszre. A historizmus tengelyesseget, a tengelyek ritmusait, nem 
kereshetjuk rajta, mindene szabalytalan. Egy olyan korban, amikor a torteneti referenciak ismerete es 
hasznalata kbvetelmen volt az effele kompozicio majdhogynem megengedhetetlen volt. Tehat ha a 
stiluskent a XIX. szazad vegenek eklektikus historizmusat kerjuk szamon a homlokzat rendszeren, 
akkor nem tudjuk meltatni ertekeit. Kompozicidja nines, inkabb nott, mint tervezett. Ezzel 
kapcsolatban legfeljebb olyan jelzok hasznalhatoak, mint: festoi, meg bajos. Tudom, korunk, ami 
intellektualis szepseget sejt a funkeiot koveti a forma gondolataban meglatja az ertekeit a lakbresz es 
a vendeglo resz homlokzatanak megkulbnbbzteteseben, tudja szeretni ezt a szabalytalansagot. De ezt 
az erteket mi vetitjuk bele. Sajat koraban, amikor a klasszikus formak rendszerszeru kovetese olyan 
meghatarozd volt, hogy kedveert -ha kellett-, vakablakot epitettek be, vagy nem erdekelte a tervezot, 
hogy a lepcsd piheno kettevagja az ablaknyilast, de a homlokzati axis ritmusanak toretlennek kellett 
maradni, ez a „modernitas" egyszeruen hiba, vagy legalabbis: anomalia. Persze a korszak vege fele 
epp a XX. szazad elejen ez a kanon megtort epp a szazadforduld mozgalmai altal. A klasszikus formak 
uralkodasanak eloszbr a reszletkepzes szintjen, majd az elvek es rendszerek szintjen is befellegzett. 
Ezert is gondolom, hogy a homlokzat kozelebb all ezekhez a stiluskepzddmenyekhez, mint a 
historizmushoz.
A reszletek nem tektonikus megfogalmazasa, vagyis a hianyossagok akkor lennenek elfogadhatdak, 
ha azok kovetkezetesen jelennenek meg a homlokzaton: elfogadhato, ha nines fejezet, de akkor 
mindenhonnan hianyozzon ez az elem. Persze ha neha konzol tamaszt, neha meg lizena, akkor nehez 
kbvetkezetesnek maradni. Az ablakok feletti szembldbkbt nevezhetjuk szinten „csonka parkanynak". 
Csakhogy a lizisz (negyed-homorlat) olyan meretu, hogy mar-mar egyiptomi fbparkanyt idez, az ajto 
feletti lunetta geisonja, pedig szabalyos koronazd-tagozattal (szima) es fuggolemezzel fut korbe. 
Egyszoval a szabalytdl lehet elterni, de ha mindig mashogy terunk el, akkor nem all bssze uj szabaly, 
es mar azt sem lehet mondani, hogy „szabad kompozicioban" fogalmaztak meg a homlokzatot, mert 
mar annyira szabad, hogy nem is kompozicio, hanem kaosz. Igy a homlokzatot sem tudom torteneti 
formatan szerint meltatni, legfeljebb a nott, bajos, festoi melle a szabadon formalt jelzb kerulhet meg 
be.
Ezzel a szabadsaggal es egyediseggel csak az a baj, hogy kizarja annak a lehetbseget, hogy 
meghatarozd szerepe legyen egy stilus valtozasanak folyamataban. Ugyanis broksegi ertek kepzo'dhet 
akkor is, ha ugyan egy adott fejlodesi fazisban nem kepvisel erteket, de szerepe a lancolatban 
nelkulbzhetetlen, egy kozbenso fokozat kepviseloje. Azonban ilyen szabadsagfok mellett nem tud 
fejlodesi fokozat lenni, csak egy zsakutca. Persze a tevedes is lehet a tanulasi folyamat resze. De sajat 
balgasagunkat nem lehet mindig unnepelni.
Az egyediseg is lehet broksegi ertek forrasa, ha az tarsul olyan -peldaul esztetikai- ertekkel, amely a 
manak is erteket jelent. Azt tisztaztuk, hogy a korszak sajat normai szerint ez az egyediseg nem volt 
ertek. A mai esztetikai elvek befogadjak-e ezeket a formakat. A korunk szabalytalansagba es 
egyedisegbe vetett bizodalma extrem magas. Az aszimmetria elfogadott, sot kivanatos. Ilyen 
ertelemben izgatd, vagy inkabb nyugtalanitb bsszkep a homlokzat. Ketsegteleniil inger-gazdag, ami 
uditoen hathat egy ingerszegen kbrnyezetben. A kbrnyek azonban a kortars formak kavalkadja, igy az 
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az ingergazdagsaga elvesz a modern ingerek kozt csak a jelrendszere regies. Ezt az ellentmondast 
nem fogja legyozni.
Vegezetiil meg kell emliteni, hogy az oroksegi ertek szarmazhat az epulet tortenetisegebol, azaz 
tanuja tortenelmi esemenyeknek, lakasa tortenelmi szemelyisegeknek, stb. Esetunkben a Golya 
vendeglo, mint ikonikus hely lehet ennek a forrasa. Presszdva alakitva forgatasi helyszine volt kult- 
filmnek. Igaz a vendeglo elkoltozott az Orczy utcaba, mert nem volt megfelelo a hely, tobbek kozt 
kicsinek bizonyult... Nem vitatom a szemelyes elmenyek kollektivitasanak erejet. Egy kozosseg 
donthet ugy, hogy ez avatja megorzesre meltova. Ennek megitelese nem tartozik az en 
kompetenciakorombe. De akkor el kell viselni a vele jard tuzfalakat, a festoi egyediseget (amit 
nevezhetunk kaotikus rendetlensegnek is), es talalni kell neki valami jo funkciot, mert az eredeti 
feladatat, ami miatt emlekmuve dnmaganak, mar nem tudja ellatni. Meg kell vizsgalni, hogy egy 
kontextusat vesztett dreg epiteszeti elem, hogyan tud egyuttmukodni a modern kornyezetevel. 
Ennyire zarvanykent maradt epulet csupa tuzfallal korulveve nehezen kommunikal a kornyezetevel. 
(Szerencses, hogy a mellette levo irodahaz sajatjol felfogott erdeketol hajtva, elhuzodva tole, 
homlokzatot emelt fele.) Neha alternativ megoldas egy emlektabla, vagy epiteszeti megoldas a 
„mureszletek" (golyas lunetta, pszeudo-egyiptomi szemdldokparkany, Ikerablak) belekomponalasa az 
uj epiteszeti kompozicidba.

Osszegezve
Az epulet ketsegtelenul rendelkezik charm-mal, van abban valami tiszteletremelto, hogy meg kdztunk 
van. Nem veletlenul emelte epiteszeti topografiajaba az epiteszetileg emlitesre melto epiiletek 
soraba Dery Attila (nem muemleki, oroksegi ertekkent). Ketsegtelen e kis-lepteku, keves kepviselovel 
bird epulettipus egyike. Azonban epitesz szakmai szempontok szerint nem veletlen, hogy eddig nem 
kerult vedelem ala. Orszagos jelentosegu oroksegi ertekeket nem tudok tulajdonitani neki, nem 
terjesztenem muemleki vedettsegre fel. Ugyanakkor nem vitatom el egy kozosseg jogat ahhoz, hogy 
sajat tortenelmi tudataban fontos helyet orizzen neki, es megkuldnboztesse, megorizze amig tudja.
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Ertekvedelmi eljarashoz sziikseges alatamaszto szakvelemeny 
a 1083 Budapest, Bokay Janos utca 34. sz. alatti epiiletre 

(Eredetileg: Golya u. 32., majd 34.)

A vizsgalat targyat kepezo un. Golya-haz Budapest VIII. keriileteben, a Bokay Janos utca 34. 
sz. aiatt taldlhato (hrsz.: 36228; korabban: 7069 - 1879). A haz zartsoru beepftesbe illeszkedo 
foldszintes, 3+1+2 tengelyes, L alaku atalakitott eklektikus stflusu dpiilet belso udvarral.

Az utca mai nevet mar a ket vilaghaboni kozott kapta (1938),1 amikor az utca Ulldi uti sarkan 
allo gyermekkorhaz alapftojarol neveztek el. Korabban az utca neve Strochen Gasse (1817),2 
Storch Gasse (terkep: 1837) volt, amit magyar forditasban Golyanak (1834) neveztek.3 
Vannak, akik azt irjak rola, hogy a hazrol, illetve a benne mukodo vendeglatohelyseg neverol 
kapta az utca a nevet.4 Az igazsag az, hogy eppen fordftva, hiszen az utcat mar akkor 
kozkedvelt madarunkrol neveztek el, amikor meg valoszmuleg haz sem allt a telken.

Epitestdrtenet es tulajdonosok

Jozsefvarosnak ez a resze az 1830-as evekben meg alig van beepftve, inkabb falusias 
kdmyezetet mutat, jo resze meg szantofold, legelo, konyhakert es csak kisebb valyogepiiletek, 
egy-egy komolyabb kohdz talalhato a nem sokkal korabban kialakulni kezdo utcakban. Ha a 
Bokay Janos u. 34. sz., azaz a Golya utca 32. sz. alatti telket nezziik, akkor azon az 1838 elotti 
terkepeken nem latszik csak zoldteriilet.5 Ugyanakkor Pest-Buda-Obuda attekinto 
arvfzterkepen, amelyen jelolve vannak a nagy 1838-as arviz epiiletkarai is mar latszik egy 
hosszanti, egysoros haz a telek Prater utca fele esd (azaz nyugati) feleben.6 Minden bizonnyal 
az a Georg Purges vagy Purget (Purges Gyorgy) nevu tulajdonos epithetett itt egy lakohazat, 
aki az 1825-ds es 1830-as telekosszefrasban is szerepel.7 1846-ban aztan mar Gruber Marton 
szerepel tulajdonoskent.8 Tole lanya, Gruber Anna drokolte, aki utan 1902-ben orbksegkent 
Kreisel Alajosra es nejere szallt.9 Kreisel Alajos karpitosmester 1906 oktdbereben 
epiiletbovitest kfvant eszkozolni a hazon, az utcai homlokzatra egy uj, az utcara nezd 
helyseggel, ami mar kapcsolodott volna az utcafrontra nezo masik szobahoz, amelyben 
vendeglo iizemelhetett (hiszen fel van tuntetve a terven a mar meglevo helyiseg vendeglo 

1 Deigner Anna: Jozsefvarosi utcak, terek es emlektablAk tbrtenete. Bp., 1988. 172. p.
2 Schmall Lajos: Adalekok Budapest tbrtenetehez. 1. kot. Bp., 1899. 297. p.
3 Budapest! utcanevek A-Z. Szerk.: Raday Mihaly. Bp., 2013. 158. p.; Golya utca emlftese: Nagy Ignac: Level- 
toredek. In: Tdrsalkodb. 3. evf. 1834. apr. 19. 34. sz. 126-128. 127. p; Id. m£g: Dery 2007. 73. p.
4 Csordas Lajos: Egy korsd sor a Golyanal. In: Nepszabadsdg. 2002. jul. 5. Budapest melldklet. 28. p. 
Legkordbban enol Schmall Lajos irt, aki szerint az utca a „G61y£hoz” nevu iizlet utan lett elnevezve (Schmall 
Lajos: Budapest utczdi es terei 1873-ban. [Bp., 1905.] 134. p.). Nem tudjuk, hogy mi alapjan allitja ezt, mert 
forrast nem ad meg.
5 Ld. pl. a Vasquez, Carl P. 1837. koriili tdrkdpet Pestrbl, Id. BFL XV. 16. d. 241/2
6 Plan der Ueberschwemmung von Ofen und Pest bei dem Eisgang, 1838. BFL XV. 16. d. 241/4a
7 BFL XV.20.27. Pest varos telekosszeirasok. Telekbsszefras 1825: 139. (I. fiizet 11. p.), Telekbsszeirds 
1830:335 (II. fiiz. 123. p.).
8 Ua. Telekbsszefras 1846: 418. (Ill-VI. fuz. 489. p.)
9 Ingatlanok forgalma a fbvarosban. In: Pesti Hfrlap. 24. evf. 1902. mdrc. 2.60. sz. 20. p. Itt a nevet hiMsan frjdk 
Kreisel helyett Kreisch formaban.
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funkcioja).10 Eire a bovitesre valoszmuleg nem keriilt sor, mert a hazat 18 ezer koronaert 
megszerezte Eberhard Gabor es felesege.11 (Eberhardnak a Gdlya u. 38-ban is volt egy 
etterme.) A hatso udvarba tervezett kiszolgalo epiilet (benne mosokonyha, WC) epiteset mar 
Eberhard kervenyezhette a hatosagnal 1906 decembereben.12 Azonban nem telt el dt ev es 6 is 
megvalt tole, de mar ketszer annyiert, amennyiert vette. Az uj tulajdonos Keresztessy 
Kalmanne,13 akinek a tulajdonlasa idejen szunt meg 1912-ben a vendeglo iizemeltetese a 
hazban.14 Lehet, hogy mar ekkor, de lehet, hogy korabban egy szatocsbolt is iizemelhetett egy 
kis ideig Kuti Imre vezetesevel, mely kiskereskedelmi tevekenyseg megszuneserol 1912 
januarjaban ertesiilhetunk a Fovarosi KozlonyboL15 1916-ban mar modem haromszobas 
„utcai” lakaskent kinaltak berbe egy honapra,16 ekkor meg Keresztessy Kalmanne 
tulajdonaban allhatott, de mar a lakasjegyzekekben 1913 ota szerepelt, mint lako Steingruber 
Jozsef vendeglos, ami arra utalhat, hogy ismet mukodhetett idoszakosan az epiiletben 
vendeglo. 1919 aprilisaban aztan 6 es neje 65 ezer koronaert megvette, de mar Kovacs 
Gyulatol es nejetol17 (akiknek meg 1917 novembereben 40 ezer koronaert adta el Keresztessy 
Kalmanne18). A kovetkezo tulajdon valUs pedig 1929 elejen tortent, amikor Steingruber urtol 
megvettek a „vendeglo iizletet”.19 Ekkor az ingatlan 20 ezer Pengobe keriilt.20

A vevo Jakab Janos vendeglos volt, aki az utcafronton teljesen beepitette a telket, azaz ma is 
lathato hosszaban bovitette az addigi hdzat, illetve vendeglot a ket vilaghaboru kozott jonevii 
budapesti epitesz, Mengl Ferenc terve alapjan.21 Ezt kovetoen nyitotta meg 1929. majus 24-en 
a Golyahoz cfmzett vendeglojet, melyet igy reklamozott: „Valddi erdelyi magyar konyha, 
mindenfele etelek, valddi erdelyi modra, iigymint: fatanyeros, flechen, hagymas- es 
borsostokany. Uradalmi fajborok, Dreher Bak es Szent Janos sor csapolds. Pontos 
kiszolgdlas."22 Minden bizonnyal ekkor kesziilt a dombormuves ceger, hiszen az 1929-ben 
epiilt toldalekon talalhato az a kapu is, ahova a relief keriilt. Elkepzelheto, hogy valamilyen 
ceger korabban is volt, tobb, mint valoszinu, hogy meg nem golyat mintazo, hiszen az itt is 
tulajdont szerzo Eberhard Gabor iizemeltetett egy ilyen nevii ettermet nehdny hazzal arrebb 
(Id. 38. sz.).23 Jakab Janos vendegloje azonban nem mehetett tul jol, mert mar a kovetkezo ev 
marciusdban tuladott rajta 40 ezer pengodrt24 (tehat dupla annyiert, mint amiert bo egy evvel

10 BFL XV. 17. d. 329. 36228. (hrsz.) Epftesi engedelyezesi tervek. 1. fol.
11 Az Ujsag. 4. evf. 1906. nov. 4. 303. sz. 17. p.
12 BFL XV. 17. d. 329. 36228. (hrsz.) Epftesi engeddlyezesi tervek. 2. fol. Ld. 1906. dec. 22-en beadva, 
jbvahagyva: 1907. jan. 10. Hasznalatbaveteli engedely: 1907. maj. 24. (uo. 4. fol.).
13 Ingatlanok forgalma a fbvdrosban. In: Pesti Hirlap. 33. evf. 1911. jun. 18. 143. sz. 74. p.
14 Fovarosi Kozlbny. 23. evf. 1912. dec. 10. 87. sz. 3857. p. A Fovaros 1912. dec. 4-en kelt rendeletevel vette 
tudomasul a vendeglb megszunes£t.
15 Fbvdrosi Kozlbny. 23. evf. 1912. jan. 23. 7. sz. 269. p.
16 Pesti Hirlap. 1916. maj. 21. 141. sz. 31. p.
17 Fbvdrosi Kozlbny. 30. evf. 1919. apr. 25. 16. sz. 442. p.
18 Fbvdrosi Kozlbny. 28. evf. 1919. nov. 23. 61. sz. 2941. p.
19 Budapesti Kozlbny Hivatalos Ertesitbje. 63. evf. 1929. jan. 29. 12. p.; Magyar Kereskedbk Lapja. 49. evf. 
1929. jan. 26. 4. sz. 6. p.
20 Fovarosi Kozlbny. 40. evf. 1929. febr. 8. 9. sz. 243. p.
21 BFL XV. 17. d. 329. 36228. (hrsz.) 3., 5-6. fol.
22 Magyarsag. 10. evf. 1929. maj. 23. 114. sz. 4. p. Szdmos lapban meg megjelent.
23 Alkotmdny. 9. evf. 1904. jul. 24. 177. sz. 13. p., Magyarorszdg 13. 6vf. 1906. apr. 27. 103. sz. 6. p. Eberhard 
Gabor etterme, a Golyahoz cfmmel mukbdbtt. Kesbbb kaphatta csak a 32. sz. alatti (majd a Bokay u. 34. sz. 
alatti) vendeglb/etterem, minden bizonnyal akkor, amikor Eberhard urnak mar megszunt ez a vendeglbje.
24 Magyarsag. 11. evf. 1930. marc. 9. 57. sz. 25. p.
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korabban hozzajutott). Az uj tulajdonos, Kovacs Emo New Yorkbol tert haza25 es ugy tunik, 
hogy eloszor boltkent szerette volna kiadni, majd harom szobas „uri lakaskent” probalta volna 
berbe adni.26 1932-ben mar debreceni porzsolt paprikas es fiistolt szalonnat es szaraz kolbaszt 
lehetett innen rendelni,27de Kovacs Emo vegiil Gdlya neven vendeglot, illetve ettermet is 
iizemeltett a G61ya u. 32. sz. hazban.28 Csalog Zsolt (1935-1997) Gyokerek c. szociografiai 
frasabol (1975) meg azt is tudjuk, hogy az ettereinben a 30-as evekben volt egy kitomott 
golya is (amire 6t nagyon kicsikent meg fel is ultettek es lovagoltattak).29

Nem tudjuk pontosan viszont, hogy meddig iizemeltette Kovacs Emo az ettermet. Az 
mindenesetre bizonyosnak latszik, hogy azt kesobb azonos neven Barsi Laszlo is tovabbvitte 
az 1940-es evek elejen immar a Bokay Janos u. 34. szammal jelolt hazban.30

1945 utan valoszfnuleg nehany evig nem mukbdbtt, sot az is lehetseges, hogy csak 1952. 
junius 28-i megnyito naptol szamithatjuk a haboru utani ujranyitasat. Ekkor olvashatjuk 
ugyanis azt a korabeli ujsagokban, hogy a szolid, zenes, csaladi vacsorazohelykent 
aposztrofalt G61ya-etterem megnyflt.31 A kovetkezo fel ev viszont nem hozhatott nagy 
forgalmat, mert mar ez ev decembereben arrol talalhatunk hfradast, hogy Fogas horgdsztanya 
neven halaszcsarda nyflik a Golya-etterem helyen.32 33 Ugy tunik azonban, hogy vegiil is 
maradtak a megszokott nevnel, mert az 1960-as evekben es kesobb is ezen a neven mukodott 
e jozsefvarosi kisvendeglo. Nagy valtozas tortent a komyeken az 1970-es evekben, amikor a 
Bokay utca elejenek es a komyezo utcak egy reszenek regi hazat szanaltak es lakotelepi hazak 
epiiltek a helyiikre. A Nepszabadsdg 1981. marcius 15-i szamaban a Golya etterem akkori 
vezetojevel, Babel Istvannal (ma: a Plehcsarda tulajdonosa) kesziilt helyi riport, melyben azt 
frtak, hogy „amidta felhiiztdk a panelhazakat, es a regi hazsorok leromboldsa a szemnek is 
utat nyitott a Baross utcafele, igen-igen megnott az ideldtogato vendegek szama'^ Az 1980- 
as evek masodik felere aztan a a Kelet-pesti Vendeglato Vallalat 813. sz. Golya Etterme 
„rendesen lepukkant”, ahogy a facebookon a Regi kepek Budapestrol csoportban valaki 
fogalmazott.34 Ebben az idoszakban a Golya torzshelye volt Jozsefvaros jeles 
helytbrteneszenek, Pilinyi Petemek is. Az 6 elmondasa szerint az addig szmezetlen cegert a 
haz homlokzatan egy szemben lako szobafesto festette ki.35

25 Ld. Uj Elore. 23.6vf. 1927. apr. 17. 5296. sz. 2. p.
26 Pesti Hfrlap. 52. evf. 1930. apr. 27. 95. sz. 27. p.; Budapest! Hirlap. 50. evf. 1930. dec. 28. 295. sz. 20. p.
27 8 Orai Ujsig. 18. evf. 1932. jiin. 21. 136. sz. 8. p.
28 Vaddszati Utmutato. 8. evf. 1931-1932. 135. p.
29 Csalog Zsolt: Gyokerek. In: Mozgo Vilag. 1. evf. 1975. 1. sz. 15-37. 34. p.
30 A budapesti egysdges h^ldzat tdvbesz616 szaknevsora. 1943. januar 379. p.
31 Esti Budapest. 1.6vf. 1952. jun. 28. 73. sz. 6. p.
32 Magyar Nemzet. 8. evf. 1852. dec. 7. 287. sz. 6. p.
33 Kertdsz Laszlo: Fogadni kell a vendeget. In: Nepszabadsdg. 39. evf. 1981. marc. 15. 63. sz. (17. p.)
34 https://www.facebook.com/groups/930366543645239/posts/3981709268510936
35 Csordds Lajos: Egy korsd sbr a G61ydnal. In: N6pszabadsag. 2002. jul. 5. Budapest melleklet 28. p.
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Ikonikus hely

Az 1990-es evekben mar presszokent iizemelo venddglatohely hfmevet akkor szerzett, amikor 
itt forgattak a Szomjas Gyorgy rendezte legendds kultfilmet, a Roncsfiltnel?6 Az 1992-ben 
kesziilt szmes magyar filmszatfra fo helyszme a Gdlya etterem volt. A film sikere ikonikus 
hellye tette az ekkor mar inkabb kocsmakent mukodo helyet, amely aztan egy iddre be is zart, 
hiszen a 2000-es evekben kiilonbozo irodak voltak benne. 2013-ban nyflt aztan ujra a Golya, 
amely egy altematfv presszo lett, s amely szovetkezeti fenntartasban iizemelt. A helyi civil 
szervezetek megmozdulasainak is otthont adott, ahogy irjak rola „igazdn a kornyekbe 
dgyazott kozossegi intezmenykent mukodott" karitativ iigyeket is felvallalva, de eldadasok, 
koncertek vagy workshopok szmhelyeiil is szolgalt.37 Egy blogger igy jellemezte a helyet: „Az 
igenytelenseg igenyessege. A VIII. keriileti valosag meghintve jo szdndekkal. Az oszinteseg 
netovabbja.”™ (Kis sajatos vilaga egy kortars irodalmi muben, Pal Daniel Levente Az Ur 
Nyolcadik Keriilete c. koteteben is megjelent.39) 2018-tol mar a bontasarol kezdtek aztan 
cikkezni, nyilvan azert is, mert a komyezetet a Corvin-Szigony projekt kereteben szinte 
teljesen beepitettek, kozvetleniil melle pl. a Nokia hatalmas szekhaza, irodahaza keriilt. A 
Golya Kozossegi Presszo vegiil ki is nove a Bokay utcai hazat uj helyre koltozott, a 
jozsefvarosi Ganz-telepre, az Orczy utra, ahol egy 1200 nm-es teriileten folytatta es folytatja 
ma is mukodeset. A Golya Presszo targyalt epiiletunkben utoljara 2019. julius 27-en nyitott 
ki.

Szakvelemeny, javaslat

Velemenyiink szerint a haz multja miatt erdemes a helyi vedettsegre. (A vizsgalt hazrol 
egyebkent tudomasunk szerint 2002-ben Perczel Anna varosepitesz mar keszftett egy 
muemleki ertekleltarhoz keszftendo felveteli lapot.)

Indoklas:

Bar ketseg kiviil epi'teszetileg nem egy kvalitasos alkotasrdl van szo, a haznak tortenete van, 
ami resze Jozsefvaros lokalis tortenetdnek, elsosorban a helyi vendegldtasra, kozossegi dletre 
vonatkozdan tekintheto ez jelentosnek. Nem mellesleg az utolso epiilet, amely a teriileten a 
19. szazadbol megmaradt es drzi az utca eredeti nevenek, a Golyanak is az emleket. Bontasa 
eseten a fovaros egy kis, de kedves epiilete tunne el, egy olyan haz, amelynek multja van, 
amely eseteben a genius lociA, a hely szellemet emlfteni abszolut adekvat dolog. A Golya 
Presszd iizemeltetdivel kdszftett 2019-ben megjelent interju cime a kovetkezo volt: .JEnnek az 
epiiletnek sajat lelke van".40 Sokan voltak az elmiilt ket evszazadban, akik fgy gondolhattdk. -

36 Roncsfilm, vagy Mi van ha gyoztiink? Magyar jatekfilm, 89 perc. Rendezte: Szomjas Gyorgy. Szerepldk: 
Szirtes Agi, Mucsi Zoltan, Gaspar Sandor, Andorai Peter, BAnsagi Ildikd, Szdke Andras, Badar SAndor, Blasko 
Peter, Pap Vera, Hollosi Frigyes stb.
37 https://welovebudapest.com/cikk/2018/6/13/eddig-birta-elbontjak-a-golya-presszo-legendas-kis-epuletet-is-a-  
corvin-negyedben
38 kocsma.blog.hu/2014/01/08/golya_950
39 PAI DAniel Levente: Az Ur Nyolcadik Keriilete. 2017.
40 Fiilop Zsdfia: „Ennek az epiiletnek sajAt lelke van” - Koltbzik a Golya. In: 
https://magyarnarancs.hu/lokal/ennek-az-epuletnek-sajat-lelke-van-koltozik-a-golya-121724
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Egy epiilet erteke ugyanis nemcsak materi ajdban megfoghatd, hanem abban is, hogy mennyi 
minden tortent benne, hogy mit jelentett egykor (es meg a kozelmultban is) Jozsefvdros 
eleteben.

Nem olyan regen, 2021 elejen szamos helyen olvashato volt, hogy ket fbldszintes egykori 
vendegldtdhely, ket regi epiilet megmenekiilt a bontastol. Az egyik, a budai 
Marvdnymenyasszony venddglo, a masik a VII. keriilet Kazinczy u. 55. sz. alatti Wichmann- 
kocsma volt. Jo peldak tehdt vannak. Termeszetesen a volt Golya etterem eseteben is csak ugy 
maradhatna meg az epiilet, ha sikeriilne neki megfeleld funkci6t talalni. A tradfcio 
mindenesetre megvan, mint a fenti torteneti dsszefoglal6bol kitunik!

Amennyiben azonban a jovoben megis bontasra keriilne sor a B6kay Janos u. 34. sz. alatti 
epiilet eseteben, mindenkeppen javasoljuk a hazrol a bejarati fves mezoben talalhatd gdlyds 
relief, cegdr megmentdsdt ds a Magyar Kereskedelmi es Vendeglatdipari Muzeumnak vagy a 
Budapest! Tortdneti Muzeumnak vald atadasat.

Budapest, 2021. oktober 31.

(L I—
Debreczeni-Droppan Bela 
tortenesz-leveltaros, fomuzeologus
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Terkepek

A B6kay Janos u. 34. sz. telek az 1838-as arvizterkepen
(J61 lathato az oldalhatdron alld hosszanti hdz es hozza tartozd kis udvara.)

Az 1872-ben Halacsy Sandor-fele felmdresen, kataszteri terkepen 
j61 Idtszik az Spiilet es az udvar hats6 reszenek zold jellege (lehet vetemdnyes is)



Hirdetes

A Golya etterem hirdetese 1943-bol



Bovitesi tervek

Az 1906-ban kesziilt bovitesi terven jol lathatoak a haz eredeti helysegei

Ez a homlokzat vegiil is nem valosult meg.
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Ez a bovfiesi terv viszont megvaldsulhaiott.
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A haz bovitesi terve 1929-bol 
Ekkor epiilt be teljesen az utcafront.
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Fenykepek

Oze Aron Az otodik pecset c. filmben a Bokay u. 34. sz. haz mellett 
(E megrazo kepen a hatterben eppen a 27-es szamu epiilet robban fel.)

A Golya Vendeglo az 1980-as evekben
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Az etterem epiilete az 1980-as evek elejen (?) 
A gdlyds relief itt meg nines lefestve.
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Legifoto 1976-bol

Legifoto 2005-bol
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A Bokay u. 34. sz. epiilet a 2000-es evekbcn

A Golya Presszo utolso nyitvatartasi napjan. 2019. Julius 27-en
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A Gdlya Presszd belso udvara 
a Bdkay Janos u. 34. sz. alatt
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Mai ailapot
(2021)
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Harom vilag talalkozasa 
(Az egyik, a legregebbi eltunjbn?)
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BudapestFovaros | F6polg<irmesten Hivatal
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tigyintezd: Capdebo Akos

telefon: +36 1 999-9071

email: CapdeboA@budapest.hu

ikt. szam: FPH059 /2682 - 2 /2021

hiv. sz^m: 26/589-8/2021

t^rgy: Velemeny a
Budapest VIII. kerulet, Bbkay Janos utca 34. 
szdm alatti epulet keruleti helyi vedelem ate 
helyezesbvel kapcsolatban

Tisztelt Fohpitdsz Ur!

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jbzsefvaros Onkormanyzat K6pviselo-testuletenek a telepiileskep 
v6delm6rbl szolb 34/2017. (IX.14.) bnkormanyzati rendeletbn (TKR) alapulb megkeresest, melyben 
brtesitenek a Budapest VIII. kerulet, Bbkay Janos utca 34. szam alatti ingatlanon allb epulet keruleti helyi 
vbdelem ate helyez6s6vel kapcsolatos kezdem6nyez6srbl, tudomdsul vettem. A TKR 10 §. alapjan a 
kezdemenyezessel kapcsolatban az atebbi velemenyt adorn.

Jbzsefvdros dtalakulbban I6vb vdrosr6sz6ben, a Corvin-negyedben dll a terdlet egykori milibjbre m6g 
emlhkeztetb, a XIX. szdzadbbl megmaradt, de epiteszetileg ertektelen kis foldszintes lakohaz. Mellette 
szazadfordulbn hpUlt hdromemeletes sarokdpUlet emelkedik jbkora tOzfaldval, a mdsik oldalon pedig egy mai, 
sokszintes irodahdz tornyosul fbteje. A kbrnyezb dpuletekhez merve zavarb mdrteku magassdgkulbnbshget, 
kbrben a takaratlan tuzfalakat tetva kijelenthetb, hogy vdroskepi szempontbbl a kis epulet tovdbbi 
megmaraddsa ezen a helyen nem indokolt. A hajdani Gblya vendbglbnek, majd Gblya presszbnak helyet ado 
epiiletnek hpitbszetileg nem, csak helytbrteneti vonatkozdsban vannak ertbkei: az utca korabbi nevere (Gblya 
utca) utal a bejarat feletti lunettaban lathatb gblyas relief, 6s a nagy multu vendeglatbhely nem csak 
 kbzbsshgformdlb tbnyezb volt a kbrnyhk 6let6ben, de filmforgatasok helyszlnekent szblesebb kbru 

ismertsdgre is szert tett. A Gblya presszb azonban mdr evekkel ezelbtt mds helyre kbltbzbtt a ma uresen allb 
bpUletbbl 6s Igy mar csak a felirat utal az egykor itt tetezett ikonikus helyre. Ennek emtekekbnt indokolatlan 
lenne vbdette nyilvdnltani 6s zarvdnykbnt megbrizni a kis hazat a teljesen dtformdlbdott kbrnyezetben. 
Megfontolhato esetleg az broksegi szakvelemenyben is emlitett megoldas, az epulet egy jellegzetes 
reszletenek (pl. bejdrat a gblyds relieffel) bekompondtesa a majdan ide kerOlb 6plt6szeti kompozicibba.

Budapest, 2021. december,, S’ "

1 /1 oldalcim: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.1 levSIcfm: 1840 Budapest

mailto:CapdeboA@budapest.hu


Golya presszo vedette nyilvanitasa
Kamilla Melath [kama__@hotmail.com]
Kiildve: 2021. december 5. 6:11
Cimzett:Fdepitesz

Helyi lakoskent nagyon egyet ertek azzal a kezdemenyezessel hogy a Golya presszo vedett 
legyen, es megmaradjon a koreje magasodo epuletek kdzdtt kis szigetnent!
Az is jo lenne ha az elet visszaterne bele! De nem tudom arra hogy lesz kapacitasa a 
Golya crewnak, de remelem valahogy megoldjak!
Ha mar vedett lesz!

Melath Kamilla 
kamilla@melath.hu 
+36706112797

hotmail.com
mailto:kamilla@melath.hu


A Golya epuletenek vedettsege
kertemben [kertemben@yahoo.com]
Kiildve: 2021. december 1. 18:59
Cimzett:F6epitesz

Tisztelt Keriileti Foepitesz!

8. keruleti lakoskent kerem a kepviselo testiiletet, hogy a Golya epiiletet helyezzek allando vedelem ala, hogy 
azt elbontani semmikepp ne lehessen.

Koszonettel,
Vadasz Daniel
1082 Nap utca 17.

A(z) Galaxy eszkozomrol kiildve

mailto:kertemben@yahoo.com


Golya
Anna Simon [simon.anna@berzsenyi.hu]
Kiildve: 2021. december 1. 21:06
Cimzett:Foepitesz

T. Foepitesz!
Gyakran jarok a setanyon, s ahogy haladt elbre, egyre jobban feltettem a Golyat. Soha nem jartam bent, nem 
kot oda semmi.

Szerintem meg kene tartani az epiiletet. Nagyon jol kinezd ellenpontja lenne a modem beton-iivegnek. Ra is 
neztem a multkor, jo a kicsi gomba a magas fak kozott. Szeretem a setanyt, es szerintem jobb lesz a Golyaval. 
Simon Arma

mailto:simon.anna@berzsenyi.hu


RE: golya epiilet
Barta Ferenc
Kiildve: 2022. februar 11. 9:37
Ci'mzett: martonvelez@gmail.com
Masolatot kap:Bartok Julia; Peterffy Marton

Tisztelt Velez Rozalia!

Kbszbnom megerosito levelet, melyben a legutobbi megbeszelesunk lenyeget bsszefoglalta. 
A benne foglaltak teljes mertekben az ott elhangzottakat tartalmazza.

Tisztelettel:

Barta Ferenc
Foepftesz

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatala
Varosepfteszeti Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67. III./306. szoba
Email: bartaf@jozsefvarQS.hu

From: Gyula Marton [mailto:martonvelez@gmail.com]
Sent: Friday, February 11, 2022 9:21 AM
To: Foepftesz
Subject: golya epiilet

Barta Ferenc foepftesz umak

Tisztelt Barta Foepftesz Ur!

A kedden /8-an/ tortent egyeztetesen nem ertettem meg vilagosan, hogy a vedettsegi iigy megoldasa belathato 
kozelsegbe keriil, ha az On altal ismertetett megoldast a tulajdonos elfogadja.

Ez azt jelenti, hogy a golya dombormu es a tole jobbra
/a NOKIA epiilet fele eso/ epuletresz megjeleneset a tulajdonosnak biztositani kell egy kesobbi epitkezes 
eseten.

Ez esetben, a kiilso megjelenes biztosftasa mellett /ami nem az epi'toanyag es a szerkezet eredeti anyaganak 
megorzeset, hanem a latvany eredeti allapotanak megdrzeset jelenti/
az ideiglenes vedettseg megszunik es az allando vedettseg csupan erre a latvanyra fog kiterjedni.

Ezt a kompromisszumos megoldast a tulajdonosok elfogadjak.

Ezzel az osszes tobbi megallapodas es kerelem okafogyotta valik, es az iigy mindket erdek megfelelo es 

mailto:martonvelez@gmail.com
mailto:martonvelez@gmail.com


mielobbi ervenyre jutasat eredmenyezi.

Udvozlettel Velez Rozalia tulajdonos

Mentsen meg egy fat! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltetlenul szukseges!

Mentsen meg egy fat! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltetlenul szukseges!


