
Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok

Magántulajdon

A nyílászárókat le kell fes-
teni.

A lábazatot szigetelni kell,
a vakolást el kell végezni
a javítandó felületen.

A kerítés lecserélendõ.

Az udvart rendezni kell.

Az épület tömegarányait, nyílászáróit meg kell õrízni.

A tetõ azonnali felújításra szorul.

A melléképület tetõszekezetét fel kell újíta-
ni.



71.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, héjazat-Beépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

387 Nagy utca 15. Parasztház

Oldalhatáron
álló, fésûs be-

építésû
FSZ

Oromfalas nyeregtetõ,
cserépfedéssel

Fa, betétes gyalogkapu
felülvilágítóval, az ablakok

jellege nem állípatható meg

Színnel kiemelt
cementrabicos vakolat

Lakó

Téglamellvédes, kockafejezetû köroszlo-
pos tornácú parasztház eredeti ajtókkal, az
utcai nyílászárók körül vakolt szalagkerettel,
alul könyöklõpárkánnyal.

A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Az épület megválasztott színei harmo-
nikus egységet alkotnak.

Nincs

Az épület folytatásában van. Nincs adat Vakolt zömök kõoszlopok
között lakatosszerkezetû
nagykapu, faragott kõ lá-
bazatú fémkerítés, tégla-
oszlopokkal.

Nincs adat

Az épület mûszaki állapota jó, lábazat vize-
sedése, a mellvéden nagyobb felületû va-
kolathibák láthatók.

-



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Magántulajdon

A lábazat vizesedését meg
kell szüntetni, a vakolást a
mellvéden el kell végezni.

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, héjazat-Beépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

72. Nagy utca 28. Református parókia

Szabadonálló
az utcavonalra
hosszoldalával

FSZ
Kontyolt nyereg-

tetõ, cserépfedéssel
Gazdagon díszített

hatosztatú ablakkeretek

Nincs adat

Lakó

Egyszerû polgári lakóház, eredeti, gazda-
gon díszített, hatosztatú ablakokkal. A dí-
szítések legfõbb motívuma a vájolatos,
bimbófejezetes oszlopok. Az ablakok kö-
rül vakolt szalagkeret látható.

A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

A ház homlokzata dörzsölt vakolatú,
az épület jellegétõl idegen.

Nincs adat Nincs adat

A homlokzaton vakolathibák láthatók.

Faragott kõ
cementrabiccal vakolva

Vakolt, kerékvetõs kõosz-
lopok között díszes nagy-
kapu.

Nincs -201/3

Református parokia



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Egyházi tulajdon

A vakolathibák kijavítan-
dók, a lábazat vizesedése
megakadályozandó.

A kapu és a nyílászárók megörzendõk.

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok



73.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, héjazat-Beépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

454 Nagy utca 31. Parasztház

Oldalhatáron
álló, fésûs be-

építésû
FSZ Oromfalas nyeregtetõ,

pala- és cserépfedéssel
Eredeti hatosztatú ablak,

betétes gyalogkapu

Van, az épület alatt

Lakó

Vakolt mellvédes, köroszlopos tornácú
parasztház, eredeti fa, három- és hatoszta-
tú ablakokkal, alsó részén betétes, fa gya-
logkapu, több osztatú, színes üvegekkel
kirakott felülvilágítóval. Az utcai ablakok
átépítettek, körülöttük vakolt szalagkeretes
díszítés.

A felvétel ideje: 2004. 04. 28

Az épületrõl részletes felmérés készült.

A fõépület folytatásaként nyeregtetõs épü-
let palafedéssel, eredeti faajtókkal, boltíve-
sen záródó ablakokkal. Nyári konyha fõé-
pülettel szemben, eredeti nyílászárókkal,
oromfalas nyeregtetõvel, cserépfedéssel.
Mellette tyúkól. Harmadik melléképület a
kert hátsó részében: oromfalas nyeregtetõ
cserépfedéssel, eredeti nyílászárókkal, e-
lõtte kerítés téglapillérek között.

Eredeti, négyszögletû kõ-
kávás kút, faoszlopokkal.
Igen rossz állapotban van.

Enyhén repedt fal.

Cementrabiccal vakolva

Kerékvetõs kõoszlopos
kõkerítés, lakatosszerke-
zetû nagykapu.

Nincs Helyi egyedi védelem



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Magántulajdon

A repedést meg kell szün-
tetni.

Az épület a melléképületeivel, és a kúttal együtt jelentõs
néprajzi emlékeket képviselnek, együttesük megõrzendõ.

A nyílászárókat le kell fes-
teni. Az utcai homlokzati
ablakokat helyre kell állí-
tani.

A nagykapu lecserélendõ
a házhoz illeszkedõ kapu-
ra. A kõoszlopok felújítan-
dók, a sérüléseket ki kell
javítani.

A hátsó melléképület erõsen rogyadozik:
a tetõszerkezet felújítandó, homlokzata
vakolást igényel, a nyílászárók felújítan-
dók, téglakerítések helyreállítandók.

A kutat helyre kell állítani:
a tartóoszlopokat kicserél-
ni, a tengelyt pedig pótolni
kell. A kút kereke megvan.

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok



74.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, héjazat-Beépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

458/1 Nagy utca 33. Parasztház

Oldalhatáron
álló, fésûs be-

építés
FSZ Oromfalas nyeregtetõ,

palafedéssel
Eredeti hatosztatú ablak,

betétes gyalogkapu

Van, a fõépület alatt

Lakó

Egyszerû parasztház, téglamellvédes, fa-
oszlopos tornáccal, eredeti, három és hat-
osztatú ablakokkal, színes felülvilágítós,
betétes gyalogkapuval.

A fõépület végében, annak folytatásaként
nyeregtetõs palafedésû épület, melyet is-
tállóként, magtárként mûködött.

Nincs

A falak repedezettek, a tetõszerkezet
elöregedett, a nyílászárók egy része
festékhibás, a gyalogkapuhoz vezetõ
lépcsõ balesetveszélyes.

Cementrabiccal vakolva

Vakolt, kõoszlopok között
lakatosszerkezetû nagy-
kapu, kõkerítés. Az udvar-
ban eredeti fakerítés és
kõoszlopok.

Nincs

A felvétel ideje: 2004. 04. 28

Az épületrõl részletes felmérés készült.

Helyi egyedi védelem



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Magántulajdon

A repedések megszünte-
tendõk. A homlokzatot le-
kell meszelni.

Az épület teljes egészében felújítandó és megõrzendõ.

A tetõszerkezet felújítandó, egyféle tetõ-
héjazat használata ajánlott.

A nyílászárók felújítandók,
az egységes színek alkal-
mazása (sötétzöld) aján-
lott

A nagykapu lecserélendõ
a házhoz illeszkedõre. A
belsõ kerítés megmenten-
dõ.

A tetõszerkezet és a nyílászárók felújítan-
dók.

A lépcsõt helyre kell állíta-
ni.

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok



Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, -héjazatBeépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

198 Nagy u. 34. Polgári lakóház

Oldalhatáron
álló, L-alakú FSZ

L-alakú, kontyolt nyereg-
tetõ, cserép- és pala-

fedés

Hatosztatú ablakok,
bélletes bejárati ajtók

Nincs adat

Ipar

Régi intézményekre (pl. Iskola) utaló meg-
jelenés, többszörösen ösztott homlokzat.
Az ablakok körül keskeny vakolatkeret, az
ablakok között lizénák láthatók. A ma-
gas lábazatot egyszerû párkány zárja. A
belsõ udvaron hullámlemezzel fedett mell-
védes tornác látható, melyet I gerendák tar-
tanak.

A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Több melléképület a fõépület folytatásá-
ban és az ellenkezõ oldali telekhatáron,
melyekben a mûhely alapanyagait tárol-
ják.

Nincs

Közepes mûszaki állapot jellemzi, a lába-
zat vizesedik, a vakolat hullik.

Falazott mészkõ

Lakatosszerkezetû nagy-
kapu

Nincs -

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

75



Magántulajdon

A tetõszerkezetet meg kell vizsgálni, a héja-
lást egységesíteni kell.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok

A lábazatot szigetelni kell,
a homlokzat vakolathibáit
ki kell javítani.



76.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, héjazat-Beépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

193/1 Nagy utca 40. Polgári lakóház

Oldalhatáron
álló, utcavo-
nalra L-alak-
ban beford.

FSZ
Kontyolt nyereg-

tetõ, palafedéssel
Négyosztatú, díszített
fa szerkezetû ablakok

Nincs adat

Lakó

L-alakú egyszerû polgári lakóház négyosz-
tatú, díszített ablakok, a nyílászárók körül
szalagkeretes díszítész közöttük sima pi-
laszter.

A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Nyeregtetõs, cserépfedésû épület Nincs adat

Az épület jó mûszaki állapotban van.

Cementrabicos vakolat

Kõpillérek között álló laka-
tosszerkezetû nagykapu,
kõlábazatú fémkerítés.

Nincs -



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Magántulajdon

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok

A 42. sz. házzal utcaképi egységet alkot.



77.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, héjazat-Beépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

192 Nagy utca 42. Polgári lakóház

Oldalhatáron-
álló, utcavo-
nalra L-alak-

ban befordított

FSZ
Kontyolt nyereg-

tetõ, palafedéssel
Négyosztatú fa

ablakok

Nincs adat

Lakó

Utcai homlokzat: szalagtagos ablakkeret,
fölötte az áthidaló boltívet kváderes vako-
lat jelzi. Végigfutó könyöklõ, sarokkváderek.

A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

Nincs adat Nincs adat

Az épület mûszaki állapota jó.

Faragott terméskõ

Kõlábazatú fémkerítés, dí-
szes vaskapuval.

Nincs -



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Magántulajdon

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok



78.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, -héjazatBeépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

177 Óvoda köz 3. Polgári lakóház

Saroktelek ut-
cavonalán, L-
alakban he-
lyezkedik el

FSZ
Kontyolt nyeregtetõ,

cserép- és palafedéssel
Hatosztatú, íves

záródású ablakok

Nincs adat

Lakó

A felvétel ideje: 2004. 04. 28
A lakók nem ügyeltek az épület erede-
ti stílusára: két ablakát átépítették, az
épület két végét fehérre festették, az
Óvoda közi homlokzaton pedig egy
légkondícionáló berendezés otromba
hûtõberendezése károsítja az összké-
pet.

Elbontva Nincs adat

Mûszaki állapota elfogadható. A lába-
zat vizesedik, nagy felületen vakolathi-
bák láthatók. A tetõ egy-két helyen ro-
gyadozik, az ereszcsatorna korrodált,
a nyílászárókon festékhibák észlelhe-
tõk.

Kõ, cementrabicos
vakolattal

Betonalapzatú csúf fém-
kerítés, csúnya lakatos-
szerkezetû nagykapuval.

Nincs -

Részben átépített polgári lakóház, eredeti,
hatosztatú fa szerkezetû ablakokkal rendel-
kezik. Egykori óvoda.



Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Magántulajdon.

A tetõ állapotát fel kell mérni, és ez alap-
ján a javításokat el kell végezni. Az egy-
séges héjazat kialakítása városképileg
indokolt.

A lábazat vizesedését meg
kell állítani, a vakolathibá-
kat ki kell javítani.

Az ablakkereteket újra kell
festeni.

Láthatóan az épületnek több tulajdonosa van. Összefogásra buzdítva elérhetõ, hogy egységes homlokzatot lehessen kiala-
kítani. Irányadó az épület középsõ részének zöld szín árnyalatai.
Az épület a Rákóczi utca és Óvoda köz sarkán a Rákóczi utca 20. sz. alatt álló épülettel együtt meghatározó utcaképi e-
gyüttest alkot, ezért védelmük fokozottan indokolt.

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok

A kerítést le kell cserélni az
épület stílusához illeszkedõ
típusúra. (Pl. Kõlábazatú
fémkerítés, kõoszlopok kö-
zött, kovácsolt nagykapu.)



79.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Megnevezés Védettségi fok

Fotók

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, -héjazatBeépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút

2045 Pátyi út 3. Helyi egyedi védelem

Oldalhatáron
álló, fésûs

Lakó FSZ
Kontyolt nyeregtetõ

Cserép
Hat osztatú, fa Szabályos terméskõ

Felvétel idõpontja: 2004.04.19.

Lakatos szerkezetû.

Egyszerû tornácnélküli parasztház, az
utcai homlokzaton az ablakok körül vakolt
szalagkeretes díszítés. Az ablakok
spalettások.

A fal és a lábazat enyhén vizesedik, az
ereszcsatorna megereszkedett, a
nyílászárók mázolása megkopott. A
melléképületen a párkány alsó
deszkázata korhadt, ereszcsatorna
hiánya miatt.

A fõépület végénél, annak meghosszabí-
tásaként, lakóvá alakítva.

Parasztház

A kert végében, a
domboldalba, tamfal-
ként kialakítva.

Az épület mellett, a
bekáratnál, a kútház
betongyûrû.

Nincs



Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tetõ

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Egyéb javaslatok

Nyílászárók

Tulajdonviszony

Fotók

A fal és a lábazat
szigetelése.

Anyílászárók mázolása.

A melléképületten eresz csatorna felszerelése,
a párkány alsó deszkázatának cseréje.

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Magántulajdon



80.

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, -héjazatBeépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút

2000 Parasztház

Lakó FSZ Hat osztatú, fa, spalettás Terméskõ, vakolt

-

Fotók

Biatorbágy Értékvédelmi Kataszter Épületek

Felvétel idõpontja: 2004.04.19.

Pátyi út 13.

Kontyolt nyeregtetõ

Cserép
Oldalhatáron-
álló, fésûs

Nincs. Te r m é s k õ o s z l o p o k
között léckerítés és
kapu.

Egyszerû tornácnélküli parsztház, az
utcai homlokzaton az ablak helyett ajtót
építettek be.

Lábazat viezesedik, a tetõ
megrogyott, a nyílászárók mázolása
rossz állapotú.

Nincs.

Az épület jellege az átalakítás miatt
jelentõsen megváltozott, a nyílászá-
rók, az épület tömege és a fésûs
beépítés képviselnek értéket.

Nincs adat.

Nincs




