
SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/1. 2683 Kisvárda, 
Iskola tér 2. 

Bessenyei György 
Gimnázium és 

Kollégium épülete 

Kisvárda város 
Önkorm. 

Kisvárda város 
Önkorm. 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 

Összetett 
tetőidom, 
kontyolt 

nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület. Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, tetőtér beépítés a főépületben nem javasolt. 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája és anyaghasználata, 
homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, lépcsők, 
a főbb helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső 
díszfestések, nyíláskeretezések, mennyezeti stukkódíszítések és festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészít 
belsőépítészeti elemek, például korlátok, kilincsek, világító testek. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg. 
Műemléki védettségének kezdeményezése indokolt. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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LEÍRÁS 

Az épületet Wälder Gyula műépítész tervezte. Az építési munkálatok, a helyszíni bejárás 1919-ben kezdődtek, 
de a háborús évek miatt az iskolát csak 1921. november végén vehették használatba. A gimnázium mai 
épülete csak 1929 őszén készült el teljesen. A II. világháború látszólag megkímélte az intézetet, mert sem 
bombát, sem lövedéket nem kapott. Azonban a háború alatt az épületet huzamosan használó és az udvaron 
állomásozó német katonai szeroszlop, valamint a honvéd tábori kórház, majd az orosz csapatok komoly 
károkat okoztak. Szükség volt a szülők, tanárok, diákok összefogására, megfeszített munkájára, hogy a 
tanítást megkezdhessék. 
1972-ben bővült a kollégium a Bessenyei utcai családi házzal /C. épület/. 
A város talán legszebb épületét, parkját magáénak mondható intézmény a 70-es évek végén ismét 
gazdagodott. A Városi Tanács 695 négyzetméter területet ad a meglévő sportpálya bővítéséhez. 1976-79 
között így elkészült a sportudvar és lelátó kerítéssel együtt. 
1996-ban új tornacsarnokkal, nagyobb könyvtárral gazdagodik az intézmény, később a labdarúgó pálya is 
felújításra kerül. Az 2005-2006-ig tartó időszakban egy címzett állami támogatás és városi sajáterő révén 
csaknem egy milliárdos fejlesztés indul. A főépület teljes rekonstrukciója mellett egy új kollégiumi szárny és 
modern konyha is épül. Bővül a tornacsarnok és az étkező is. 



 
SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/2. 780/1 Kisvárda, 
Flórián tér 3. 

Szent László 
Katolikus 

Szakközépiskola, 
Általános Iskola, 

Kollégium és Óvoda 
épületegyüttese 

A Római 
Unióhoz 

Tartozó Szent 
Orsolya Rend 

Magyar 
Tartománya 

Debrecen – 
Nyíregyháza 

Egyházmegye 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Közoktatási 
intézmény 1929 jó szabadon álló F+1 

F+2 
Kontyolt 

nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület. Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 

Az épület tömegképzése, tömegformája, tetőtér beépítése nem javasolt. 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók 
formája és anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, lépcsők, 
a főbb helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső 
építészet eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, 
például korlátok, kilincsek, világító testek 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg. 
Műemléki védettségének kezdeményezése indokolt. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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LEÍRÁS 

1918-ban a Szent Orsolya Rend elemi iskolát és tanítóképzőt nyitott Kisvárdán. 1926-ra elkészült az 
iskolakomplexum első része (mára már lebontották, az elemi iskolát, a későbbi, Szent László óvoda helyiségét 
képezte) 1927-re az utcafrontra néző épületrész, mely ekkor még a középső részen is csak egy emeletes volt, 
1933-ra az internátus is megépült. A II. világháború éveiben készült el a főépület 2. emelete és a tornaterem. 
Aztán következtek az államosítás évei. A középfokú tanítóképző kiegészült középfokú óvónőképzővel. 
1954-től gimnáziumi osztályokat is indítottak, három évvel később pedig megszűnt a tanítóképző. 1965-től 
1992-ig Császy László nevét viselte az intézmény. 1991-ben, az azévi XXXII. törvény adta lehetőség 
értelmében visszaigényelte az intézményt a Szent Orsolya Rend, de az iskola fenntartója a Debrecen-
Nyíregyházi Püspöki Hatóság lett. 1992. június 28-án ünnepélyes keretek között sor került az iskola egyházi 
kezelésbe történő átvételére. Ezzel a Kisvárdán magas arányszámban jelen lévő vallásos érzelmű polgárok 
régi vágya teljesült. 1994-ben az iskola elnyerte a Világbank támogatását, megkezdődött egy új szakképzési 
modell bevezetése a közgazdasági és kereskedelem-marketing szakmacsoportokban, majd 1997-től az 
informatikai és a postaforgalmi szakmacsoportokban is. Ennek következtében a 13. és a 14. évfolyamokon 
érettségire épülő OKJ-s képzés folyik, ahol a tanulók középfokú szakmai végzettséget szerezhetnek a 
számviteli ügyintéző, középfokú ügyintéző titkári és gazdasági informatikus szakokon. 
 
Külön figyelmet érdemel az iskola kápolnája. Ez a terület a kisvárdai Esterházy uradalomhoz tartozott. A mai 
kápolna eredetileg az uradalom tiszttartójának volt az épülete a XIX. században, aztán zárda céljaira szolgált, 
majd Reismann Lajos tulajdonába került. 1917-ben a Szent Orsolya-rend az épületet az özvegyétől vette meg, 
s az apácák benne kápolnát és zárdát rendeztek be, s Szent Józsefről nevezték el. Amikor az apácák végleg 
elköltöztek Kisvárdáról (1950) az épület iskolai célokat szolgált, még KISZ-klub is működött benne. 1992-ben 
ezt is visszakapta az egyház. 
 
 



 
SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/3. 798 Kisvárda, 
Flórián tér Református templom Református 

egyház 
Református 

egyház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
Egyházi 

intézmény 1803. Jó 
(felújított) szabadon álló - Összetett 

tetőidom 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület. Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, a torony helyzete és arányai a templomhajó tömegéhez képest 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, a homlokzati díszítések egyes szintjei, homlokzati 
lizénák, a lizénákkal osztott homlokzatfelületek méretei és arányai, a homlokzati nyílászárók formája és 
anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, a tetőfedés anyaga nemes fémlemez fedés. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, lépcsők, 
a főbb helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső 
építészet eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, 
például karzat, korlátok, kilincsek, világító testek, egyházi kegytárgyak, bútorok. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg. 
Műemléki védettségének kezdeményezése indokolt.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 



 

LEÍRÁS 

1803-ban épült meg a templom, melyhez 1833-ban tornyot is emeltek, ekkor a templom épületét három öllel 
kitoldották. Azonban a hívek számának növekedésével ez a bővítés sem volt elegendő, ezért a templomot 
ismételten kiszélesítették. 1897 márciusára Katona György elkészült a tervvel, s megkezdődött a munka, 
melynek során északon és délen mintegy másfél méterrel kijjebb tolták a falakat. Az így kibővített térben U 
alakú karzatot is emeltek. A felszentelést december 5-én tartották. 



 
SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/4. 808/1 Kisvárda, 
Flórián tér 12. 

Római katolikus 
plébánia és 
lakóépület 

Katolikus 
egyház 

Katolikus 
egyház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Plébánia és 
lakóépület 1772. jó szabadon álló F 

Utcával 
párhuzamos 

kontyolt 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület. Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, tetőtér beépítése nem javasolt. 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók 
formája és anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, a főbb 
helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső építészet 
eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például 
korlátok, kilincsek, világító testek 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg. 
A tetőfedés eredeti anyaga visszaállítandó. Az eredeti homlokzati nyíláskeretezés visszaállítandó 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  
 



 

LEÍRÁS 

Átalakított, klasszicista, földszintes, négy dóroszlopos, háromszögű oromzattal, fedett porticusszal rendelkező 
épület áll eldugva a református templom közelében. Történetét a következőkben foglalhatjuk össze. A papi 
báró Horváth család iratai szerint 1772-ben kezdték el építeni azt a kúriát, melyben később Szögyény család 
(Zsigmond alkancellár lett) lakott. Az 1860-a években közbirtokossági iskola nyílt meg benne. 1920-ban a 
közbirtokosság átengedte plébánia céljára, s ekként működött az új plébánia felszenteléséig (2001). Azóta az 
egyház közösségi házaként működik. 
 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/5. 2543 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
8. 

Lakóépület 
üzletekkel magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Lakóépület és 
üzletek ? közepes zártsorú F+1 

utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 

Az épület tömegképzése, tömegformája, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban 
fekvő ablakokkal. 
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók 
formája és anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege. 
Különösen védendő a szecessziós kovácsoltvas erkély, az erkély eredeti tartószerkezete.( a megerősítés korhű 
módon történő helyreállítása indokolt) 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, boltozott 
kapualj,lépcsőház,folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók 
formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag 
nyílászáró megjelenhet), a kapualj, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például 
korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
A főhomlokzati antennákat el kell távolítani.  
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A szecessziós jellegű fa kapu helyreállítandó. Az utcai portálok cseréje indokolt a bejárati ajtó szimmetrikus 
kialakítású legyen. A főhomlokzati nyílászárók az eredeti nyíláskeretezésekkel jelenjenek meg. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/6. 2539/1 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
16. 

Lakóépület 
üzletekkel magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Lakó és 
kereskedelmi  közepes zársorú F+1 

Utcával 
párhuzamos 

kontyolt 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 

Az épület tömegképzése, tömegformája, különös képpen a homlokzati tető rizalitra, tetőtér beépítése 
lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a rizait ablak nélküli megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése 
a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók 
formája, nyíláskeretezése és homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a 
színezés jellege, földszinti vakolat váderezés és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, kovácsoltvas erkély és kapuzat. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, 
kapualj,lépcsőház,folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók 
formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag 
nyílászáró megjelenhet), , eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A fa kapu és kovácsoltvas elemei helyreállítandók. A nyílásokba benyúló reklámhordozókat ki kell cserélni. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



  

 
 



 
SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/7. 2537 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
18. 

lakóépület 
üzletekkel nincs adat nincs adat 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Lakó és 
kereskedelmi ? közepes zártsorú F+1 

utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 

Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati tető rizalitra a párkánnyal és a 
tetőbevilágító ablakkal, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a 
párkány megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, kovácsoltvas erkély, kapuzat. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, 
kapualj,lépcsőház,folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók 
formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag 
nyílászáró megjelenhet), eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kapu helyreállítandó. A nyílásokba benyúló reklámhordozókat ki kell cserélni, a teljes bejárati ajtót 
körülvevő reklámcélú feliratot el kell távolítani. A portálok egységesen jelenjenek meg, az eredeti formában. 
A színében és felületben, valamint nyílásméretben elütő lottózó portálját át kell alakítani. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
 



 

FOTÓ 

  

  

  
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/8. 2536/8 Kisvárda, 
Szt. László u. 20. 

Irodaház, 
üzletekkel nincs adat nincs adat 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Irodaház 
(polg.hiv.ép.hat.) 

és üzletek 

19./20. sz. 
fordulója közepes zártsorú F+1 

utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati tető rizalitra a párkánnyal és a 
tetőbevilágító ablakkal, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a 
párkány megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, kovácsoltvas erkély, kapuzat. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, 
kapualj,lépcsőház,folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók 
formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag 
nyílászáró megjelenhet), , eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kapu helyreállítandó. A nyílásokba benyúló, illetve túlméretezett reklámhordozókat ki kell cserélni, a bejárati 
ajtót körülvevő reklámcélú feliratot el kell távolítani. A portálok egységesen jelenjenek meg, az eredeti 
formában.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  
LEÍRÁS 

A 19./20. sz. fordulóján és azt követően az alsó szinten Rosenblüth Simon cége, továbbá a Termény és 
Szeszraktár Rt, valamint a megyén túl is ismert Windt és Fisch terménykereskedő cég működött. Az emeletek 
lakóhelyként szolgáltak. 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/9. 2536/1 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
24. 

Lakóépület 
üzletekkel magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Lakóépület és 
kereskedelmi nincs adat közepes zártsorú F+1 

utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati párkányra, tetőtér beépítése lehetséges, 
mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, kovácsoltvas erkély, kapuzat. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, 
kapualj,lépcsőház,folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók 
formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag 
nyílászáró megjelenhet), , eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kapu helyreállítandó. A portálok egységesen jelenjenek meg, az eredeti formában. 
Az erkély fölötti napellenző nyílásba nem lóghat bele.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
FOTÓ 

  



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/10. 2529/1 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
28. 

Üzletek magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

kereskedelmi 1900-as évek 
eleje 

Jó 
(felújított) 

Zártsorú 
(saroképület) F sátortető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati timpanonra, tetőtér beépítése 
lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány és a timpanon megőrzése 
mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, a timpanon szoborcsoportja, 
kapuzat. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, kapualj, a főbb 
helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata 
(az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag nyílászáró megjelenhet), , eredeti burkolatok, 
eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kapu helyreállítandó. A portálok egységesen jelenjenek meg, az eredeti formában. 
Amennyiben lehetséges az eredeti homlokzati arányrendszer állítandó helyre,vagy közelítendő a földszinti 
portálok méretének csökkentésével és íves lezárásával. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



 
LEÍRÁS 

Az eredetileg a Magyar Királyi Postahivatal volt, s az az utca, amelynek a sarkán helyezkedett el, volt az ún. 
régi Posta utca (mai Mártírok). Hosszú ideje kifogásolta már a település lakossága a postán uralkodó áldatlan 
állapotokat. A lélekszám növekedésével, a gazdasági élet fellendülésével nem tartott lépést a helyi 
szolgáltatás színvonala, nem voltak megfelelőek a körülmények sem. Látszólag megoldódott a probléma, 
amikor 1904-ben átadták az új épületet, mely a mai Mártírok útja sarkán még áll. „Az új postaépület még a 
tervezett határidő - szeptember 1-eje- előtt lett átadva rendeltetésének. A közönség sokkal szabadabban 
mozog a kényelmes várócsarnokban, s megszűnt az a lehetetlen állapot is, hogy a postai tisztviselők, 
kézbesítők, szolgák egymás hátán egy teremben szűkösködjenek. A város közepén, a Kastal-féle telken 
felépített ez új helyiségben most már sokkal kevesebb akadállyal bonyolítható le a postai megnövekedett 
forgalom.” - írta a korabeli kisvárdai újság. 
Az épület 1914-ig működött postaként, mert ez év augusztus 22-én a mai postaépületbe megkezdődött az 
átköltözés.  
 

 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/11. 2485 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
42. 

Zeneiskola nincs adat nincs adat 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Lakóépület 1900-as évek jó zártsorú F+1 nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati tetőhangsúlyra, tetőtér beépítése 
lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány és a tetőforma megőrzése 
mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, a zárterkély, kapuzat. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kapu helyreállítandó.  
A kapu fölötti utólagos előtető bontandó.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

   
 



   

 

LEÍRÁS 

A mai zeneiskola épületéről tudjuk, hogy az 1900-as évek elején Grósz Benő mérnök háza volt. Grosz a 
Tiszatársulat mérnöke volt, majd 1893-ban telepedett le Kisvárdán, de ekkor még csak szobát bérelt a 
Nagyvendéglőben. Grosz 1903-ban Nagy-ra magyarosította a nevét. Az épületben állítólag Jókai Mór is 
megfordult.  A Két világháború között a Schönwald Miklós-féle Hitelbank működött benne. Az épületből a 
szocializmus éveiben MSZMP pártház lett, és a Hazafias Népfront is itt székelt. A rendszerváltás ideje hozott 
számára új funkciót, azóta zeneiskola várja itt az érdeklődőket. 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/12. 2484/1 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
44. 

üzletek magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

kereskedelmi ? jó zártsorú F nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés lehetséges, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány 
és a tetőforma megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, a téglaburkolat a medalionokkal, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és 
párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, kapuzat. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kapu helyreállítandó.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 

 



  

  

  



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/13. 2480/2 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
50-52 

Irodák+lakás magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

iroda ? jó zártsorú F nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

Megőrzendő értékek az általános védelmen kívül 
Az épület tömegképzése, tömegformája, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emeléssel a szomszéd 
épület párkánymagasságáig, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőforma megőrzése mellett, tetőrizalit építhető.  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, kapuzat. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 
LEÍRÁS 

Az épület a második világháború után községháza majd tanácsháza volt, míg meg nem épült a mai 
polgármesteri hivatal épülete. A lakótelep felé futó részeit elbontották. 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/14. 2480/2 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
54. 

Városi Szociális 
Szolgálat és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

? ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Szociális 
intézmény ? Jó 

(felújított) zártsorú F nyeregtető 

MEGJEGYZÉS 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati párkányra, tetőtér beépítése lehetséges, 
mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány és a tetőforma megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, kovácsoltvas kapuzat 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



  

  

LEÍRÁS 

Az épület a második világháború után községháza majd tanácsháza volt, míg meg nem épült a mai 
polgármesteri hivatal épülete. A lakótelep felé futó részeit elbontották. 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/15. ? Kisvárda, 
Szt. László u. 58. lakóépület magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakó ? közepes zártsorú F 
Összetett 
tetőidom, 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati tető rizalitra a tetőbevilágító 
bádogelemmel, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a 
tetőrizalit megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
 
Különösen védendő a nyílások keretezése és az ablak fölötti díszítő elemek, a homlokzati párkány díszítése, 
kovácsoltvas tetődíszítő elemek, a tetőfedés anyaga. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, kapualj, a 
homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra 
emlékeztető, burkolt műanyag nyílászáró megjelenhet).  
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. A kapu helyreállítandó. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



  

      
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/16. 2477 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
60. 

Amadeus étterem magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

vendéglátó ? közepes zártsorú F 
Utcával 

párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati rizalitra, tetőtér beépítése lehetséges, 
mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a homlokzati rizalit megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Az átalakítás során a bejárati ajtó szemöldök síkja az ablakok magasságával egyezzen meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

        
LEÍRÁS 

Kisvárdán 1839-ban alakult meg az Olvasó Tárasság, mely 1844-ben felvette a kaszinó nevet. A kaszinó 
székhelyének 1907-ben a tagok megvették és átalakították a korábban Farkas Lajos, akkoriban Diner Gyula és 
felesége tulajdonát képező házat, melyet ma Amadeus étteremként ismerünk. 1932-ben az épület keleti 
oldalához teraszt építettek. Az 1945-ös politikai átalakulás nem kedvezett a „civil” szerveződésnek, azokat 
hamarosan feloszlatták. A szocializmus éveiben az épület Kinizsi étterem néven vált ismertté, napjainkban az 
Amadeus étterem nevet viseli. 



 
SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/17. 2417/1 Kisvárda, 
Szent György tér  

Görög Katolikus 
templom egyház egyház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Egyházi 
intézmény 

1893 
augusztus 6 

Jó 
(részben 
felújított) 

Szabadon álló - Összetett 
tetőidom 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület tömegképzése, tömegformája, a torony helyzete és arányai a templomhajó tömegéhez képest 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, homlokzati díszítések, a homlokzati díszítések 
egyes szintjei, homlokzati lizénák, a lizénákkal osztott homlokzatfelületek méretei és arányai, a homlokzati 
nyílászárók formája és anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, a tetőfedés anyaga a 
toronynál nemes fémlemezfedés. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, a főbb 
helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső építészet 
eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például karzat, 
korlátok, kilincsek, világító testek, egyházi kegytárgyak, ikonosztáz, bútorok, festett üvegablakok. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

   
 



  

  
 

LEÍRÁS 

A templom alapkövét 1893 augusztus 6-án tették le, a terveket a híres kisvárdai Tutkovics József építész 
készítette, de ezen módosítottak. Pénzügyi nehézségek miatta az építkezés húzódott, ám amikor dr. Küzmös 
György kórházigazgató lett a gondnok, az ő munkálkodásának köszönhetően 1897. július 20-án szentelték fel 
az épületet. 
 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/18. 2376/6 
Kisvárda, 

Szent György tér 
5. 

Munkaügyi központ 
épülete nincs adat nincs adat 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Iroda épület nincs adat közepes zártsorú F 
Utcával 

párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emeléssel, tetősíkban fekvő 
ablakokkal. a tetőforma megőrzése mellett, tetőrizalit építhető.  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei. a lizénák. a párkányképzés. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  
 

LEÍRÁS 

Nincs adat. 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/19. 1321/1 
Kisvárda, 

Szent László utca 
65.  

Idősek otthona és 
Idősek klubja ? ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Szociális 
intézmény ? közepes zártsorú F 

Utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája. Tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emeléssel, tetősíkban fekvő 
ablakokkal. a tetőforma megőrzése mellett, tetőrizalit építhető.  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei. a párkányképzés. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. A színezés korrekcióra szorul a kapu eredeti formájában 
állítandó vissza, az íves mező elemei ,vagy eredeti dokumentumok alapján.. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 
LEÍRÁS 

Eredeti funkciójáról nem tudunk, „közszereplését” akkor kezdte meg, amikor ezt az egy utcanyitás céljára 
kisajátított, igen elhanyagolt állapotban lévő épületet végül könyvtár céljára vettek igénybe, s ezért 1969-re 
belsőleg felújították, így 1969. február 2-án megnyílt benne a közgyűjtemény. Ekkor 220 négyzetméter volt az 
épület alapterülete, 1979-ben ezt megtoldották, de az 1980-as belvíz miatt ez az új rész megsüllyedt és 1987-
re teljesen lebontották. 1990-ben a könyvtár a mai helyére költözött innen. 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/20. 1315 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
57. 

Lakóépület 
„Bagolyvár” magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakó ? közepes zártsorú F+1 
A+1 

Összetett 
tetőidom, 

kontyolt és 
csonkakontyolt 

nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen az összetett tetőformára a párkányokkal és a 
tetőfelépítményekkel a tetőbevilágító bádogszerkezetekkel, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés 
nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány megőrzése mellett  
Az utcai és az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, és homlokzati díszítő 
elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendőek a kovácsoltvas rácsok, a homlokzati párkány díszítése, kovácsoltvas előtető, kapuzat, 
az épület kovácsoltvas kerítése. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, 
kapualj,lépcsőház,folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók 
formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag 
nyílászáró megjelenhet), , eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



  

  



  

  

  
LEÍRÁS 

Egy idős ember elmondása szerint az épület Kálmán Sándor tulajdonában volt a két világháború között. A 
zsidó származású Kálmán a Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézetnek és a Villamossági Műmalom Rt-nek is 
vezérigazgatója volt. 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/21. 1314 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
55. 

Lakóépület, üzletek 
(volt KIOSZ) magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Lakó és 
kereskedelmi 1902 közepes zártsorú F+1 

Utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület tömegképzése, tömegformája, tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban 
fekvő ablakokkal. a párkány megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a homlokzati téglaburkolat, a párkány díszítése, a rusztikus kváder jellegű vakolatrendszer 
a földszinten, kovácsoltvas erkély, kapuzat. A homlokzatszínezés átértékelendő, lehetőleg eredeti minta, vagy 
feltárás alapján. 
Az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, kapualj, lépcsőház, folyosók. A 
homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra 
emlékeztető, burkolt műanyag nyílászáró megjelenhet), eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti 
elemek, például korlátok. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kapu helyreállítandó. A nyílásokba benyúló, illetve túlméretezett reklámhordozókat ki kell cserélni, a bejárati 
ajtót körülvevő reklámcélú feliratot el kell távolítani. A portálok egységesen jelenjenek meg, az eredeti 
formában. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
 



 

FOTÓ 

  

  

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/22. 1311/2 Kisvárda, 
Szt. László u. 51. banképület ? ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

bank ? Jó 
(felújított) zártsorú F+1 

Utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati rizalitra, tetőtér beépítése lehetséges, 
mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a homlokzati rizalit megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  
Az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, kapualj, lépcsőház, folyosók. A 
homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra 
emlékeztető, burkolt műanyag nyílászáró megjelenhet), eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti 
elemek, például korlátok. A homlokzati kovácsoltvas erkély és ablakrácsok lehetőleg eredeti minta alapján 
állítandók helyre. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
 

FOTÓ 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/23. 1311/1 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
49. 

Intézményépület 
(Generali Biztosító) ? ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

kereskedelmi 1900-as évek jó zártsorú F 
Utcával 

párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati tető rizalitra a kapu fölött. Tetőtér 
beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőrizalit megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése és az ablak fölötti díszítő elemek, a homlokzati párkány díszítése, az 
épületszobrászati igényességű homlokzati elemek, a lábazatképzés., a tetőfedés anyaga. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, kapualj, a 
homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra 
emlékeztető, burkolt műanyag nyílászáró megjelenhet).  
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. A kapu helyreállítandó.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 



  

 
 

LEÍRÁS 

Vélhetően ez a volt a dualizmus idején és az új járásbíróság (1938) megépültéig a járásbíróság, mely egy 
1906-ban lepecsételt képeslapon már látható. A szocializmus idején rendőrség volt, míg a Somogyi Rezső 
utcában meg nem épült a mai kapitányság. 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/24. 1296 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
35. 

Általános iskola ? ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Oktatási 
intézmény 1874 közepes zártsorú F 

Utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület tömegképzése, tömegformája. Tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emeléssel, tetősíkban fekvő 
ablakokkal. a tetőforma megőrzése mellett, tetőrizalit építhető.  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei. a párkányképzés. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. A színezés korrekcióra szorul a kapu eredeti formájában 
állítandó vissza.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



   

LEÍRÁS 

Kisvárdán 1874-ban községi elemi iskola létesült, melyet 1875-ben átvett az állam, s vállalta, hogy az iskola 
részére megfelelő telket szerez, s arra új épületet emel. Somogyi Rezső Iskolaszéki elnök választotta ki a 
Farkas Tivadar-féle telket. Erre 6 teremből, 2 tanító és 3 kisebb helyiségből álló iskolát emeltek, melynek 
felavatása 1877. október 15-én történt. A századforduló tájára már ez az épület sem volt elegendő, és Kovács 
Lajos ügyvéd, aki 1902-ben került a gondnokság élére, szorgalmazni kezdi bővítést,  A VKM engedett a 
kérésnek, és még le sem érkezett a jóváhagyott új épület terve, már megkezdték a munkálatokat, azaz az 
utcafrontra néző rész építését.  
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/25. 1282 
Kisvárda, 

Szt. László utca 
33. 

Béke presszó 
épülete ? ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Kereskedelmi, 
Vendéglátó, 

lakó 
 közepes  F+1 

Utcával 
párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati tetőhangsúlyra, tetőtér beépítése 
lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány és a tetőforma megőrzése 
mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, ablakok körüli vakolattagozati elemek, a homlokzati párkány 
díszítése, a zárterkély, a kovácsoltvas erkélyek, kapuzat. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, lépcsőház, 
folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és 
anyaghasználata (az ablakok esetén fa anyagra emlékeztető, burkolt műanyag nyílászáró megjelenhet), 
eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A főhomlokzati színezés csak egységes formában jelenhet meg, a rendeltetési egységenként eltérő színezést 
meg kell szüntetni, a formailag oda nem illő rácsokat el kell távolítani. Rácsozat csak eredeti minták (erkély) 
alapján készülhet.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
 



 
FOTÓ 

  

 

LEÍRÁS 

Nincs adat. 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/26. 1275 Kisvárda, 
Szt. László u. 29. Alapítványi iskola Önkormányzat Önkormányzat 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Oktatási 
intézmény 1909 jó Zártsorú 

(saroképület) F Összetett 
tetőidom 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati ballusztrádos párkányokra, 
tetőrizalitokra, tetőfelépítményekre és a tetőformára. A tetőtér beépítése nem javasolt. 
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a nyílások keretezése, homlokzati mozaik díszek, a homlokzati párkány díszítése, a 
timpanon szoborcsoportja, kapuzat, a tetőfedés anyaga. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, kapualj, a főbb 
helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, 
eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
A tető eredeti kovácsoltvas díszítőelemeit, valamint az épületszobrászati elemeket vissza, illetve helyre kell 
állítani. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  



  

  

  



 
LEÍRÁS 

A település XIX.-XX. sz. fordulóján minden tekintetben fejlődésben volt. A gazdaság terén bekövetkezett 
előrehaladást jól példázza a bankok számának gyarapodása. 1903. szeptember 3-án egy újabb pénzintézet, a 
Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet Rt. tartotta alakuló közgyűlését, melyen megválasztották a 
vezérigazgatót, Fried Józsefet. A bank, melynek alaptőkéje 200.000 korona volt, a tényleges működését 
október 5-én kezdte meg a Szent László u. 32. sz. alatt a Somogyi-féle házban. 
Néhány év elteltével ez az épület már nem volt megfelelő az ügymenet bonyolítására, s nem reprezentálta a 
részvénytársaság, megnövekedett gazdasági szerepét sem. 1909. március 10-én egy közleményt hoztak 
nyilvánosságra, ebből megtudható, hogy a Hitelintézet székházának a Szt. László utcában lévő telkén való 
felépítését határozván el, a felépítési munkálatok végrehajtására árlejtést hirdetett meg. A kiírás szerint április 
második napjáig lehetett ajánlatokat tenni az összes- vagy akár az egyes munkálatok elvégzésére. 
Ekkor a tervek már készen álltak, s a tervezők egyike az tiszalöki születésű Szabolcs /Grosz/ Ferenc műépítész 
volt, aki korábban a helyi zsinagógát is tervezte. Most Papp Gyulával közösen készítette el pályázatát. 
Decemberre elkészült a székház is:  

„E napokban költözött át a Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet újonnan épült és minden modern 
comforttal ellátott új otthonába, amely dacára annak, hogy csak magas földszintes épület, városunk kiváló 
díszéül szolgál. Az épület főutcai részén nyertek elhelyezést az igazgatósági és a tanácsterem helyiségei, 
míg minden egyéb hivatali szoba mellőzésével, a hivatalnoki kar egy nagy, közös terembe került, amely 
csak márványoszlopok és ezek közé iktatott márványasztalok által van a közönség központi, nagy 
csarnokától elválasztva. 
A közönség két főbejáraton át jöhet és távozhatik anélkül, hogy a hivatalnokok és az igazgatóság belső 
communicatióját a legkevésbé is zavarná.  
Az intézet nem kímélt költséget, csakhogy a célnak megfelelően nemes építési anyagokat alkalmazhasson. 
A lábazat pillérek és oszlopok, valamint az attica díszek (az épület főpárkánya felett lévő, díszítőelemként 
szolgáló felfalazás/) hazai kőből készültek, a homlokzat valódi velencei mozaik-intarsiákkal épített, a 
szoba burkolatok linóleummal vannak fedve, végül az egész épület központi fűtéssel és villanyvilágítással 
van ellátva. Művészi munkát produkáltak az épület vezetői: Papp Gyula és Szabolcs Ferenc budapesti 
építőművészek, akik az épület szakszerű ellenőrzési munkáit, a munkálatok kivitelét pedig budapesti, 
nyíregyházai és helybeli mesterek végezték.”  

 
A bankokat államosították, de az épületben ezt követően is pénzintézet működött, majd hosszú ideig totózó-
lottózó volt. Amikor a szerencsejátékok számára új fogadóiroda épült, átmenetileg üressé vált, majd 
ideiglenesen az OTP-s itt működött, napjaikban oktatási célra használják. 
 

 
 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/27. 1246 Kisvárda, 
Szt. László u. 19. üzlet magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

kereskedelmi ? közepes zártsorú F 
Utcával 

párhuzamos 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati párkányra és a tetőrizalitra. A tetőtér 
beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a párkány megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és párkányok. 
Különösen védendő a homlokzatot díszítő lizénák és egyéb vakolatdíszítő elemek. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, kapualj, a főbb 
helyiségcsoportok rendszere, a homlokzathoz kapcsolódó nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, 
eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például korlátok, 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A kovácsoltvas elemeket is tartalmazó kapu helyreállítandó, a jelenlegi acél. lemezes kapu nem maradhat az 
épületen. A portálok egységesen jelenjenek meg, lehetőleg az eredeti formában. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



 

 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/28. 1281 Kisvárda, 
Somogyi R. u. 4. Posta épülete   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Posta   zártsorú F+1 Kontyolt 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati rizalitra az íves erkélynyílásokkal. A 
tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőrizalit megőrzése 
mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája, nyíláskeretezése és 
homlokzati díszítő elemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a párkányok, a timpanon, a 
kovácsoltvas erkélykorlátok. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
 

FOTÓ 

  
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/29. 1284/1 Kisvárda, 
Somogyi R. u. 6. Tüdőgondozó épülete   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közintézmény  Felújításra szorul zártsorú  Manzárd tető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület tömegképzése, tetőformája, különösképpen a homlokzati tető a tetőbevilágító rizalitra A tetőtér 
beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőrizalit megőrzése mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati vakolatdíszítések, homlokzati nyílászárók formája, 
nyíláskeretezése és homlokzati stukkó díszítőelemei, anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés 
jellege, és párkányok. 
Különösen védendőek a nyílások keretezésére szolgáló párkányok és az ablakok alatti és melletti díszítő 
elemek, a homlokzati párkány díszítése. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. A kapuzat helyreállítandó, az igénytelen vaslemezes 
kaput el kell távolítani. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



  
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/30. 2384 
Kisvárda, 

Aradi vértanúk 
tere 11. 

Evangélikus 
templom egyház egyház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Egyházi 
intézmény 1931. július 19 közepes Szabadon álló - Összetett 

tetőidom 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája. 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, a homlokzati díszítések egyes szintjei, homlokzati 
támpillérek, a támpillérekkel osztott homlokzatfelületek méretei és arányai, a homlokzati nyílászárók formája 
és anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege.  
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a belső nyílászárók formai megoldásai és 
anyaghasználata, a belső építészet eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő 
belsőépítészeti elemek, egyházi kegytárgyak, bútorok. 
Az épület felújítása során a legfőbb szempont, hogy minden homlokzatképző vakolattagozatot, így a párkányt 
kísérő neoromán stílusú vakolatdíszt, valamint a széleken alkalmazott sávos oszlopszerű vakolatdíszt, és az 
egyéb fellelhető díszítéseket vissza kell állítani.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 



 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/31. 2380 
Kisvárda, 

Aradi vértanúk 
tere 10. 

Városi bíróság   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Igazgatási 
intézmény 1937-1938 közepes Szabadon álló F+2 

Összetett 
tetőidom, 
kontyolt 

nyeregtető 
Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, különösképpen a homlokzati rizalitra az íves kapu nyílásokkal. 
A tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőrizalit megőrzése 
mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája,a homlokzati díszítő 
elemei, a földszinti kő burkolat, homlokzati anyaghasználat, a címer. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, lépcsők, 
a főbb helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső 
díszfestések, nyíláskeretezések, mennyezeti stukkódíszítések és festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészít 
belsőépítészeti elemek, például korlátok, kilincsek, világító testek. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 



 

    
 

LEÍRÁS 

A harmincas években az egyik legnagyobb építkezés a járásbíróság épülete volt. Az iparügyi minisztérium 
1937. augusztus elején írta ki a kivitelezésre vonatkozó zártkörű pályázatot, az összmunkákra öt ajánlat volt, 
közülük a közösen pályázó Kozma Gyula, Szabó Gyula és Vécsi Lajos kisvárdai építőmesterek nyerték el a kb. 
90.000 pengőt jelentő munkákat. A szintén helybeli Szilágyi István ácsmester 15.000, Kertész Sándor 
mázolómester 2.600 pengős megbízást kapott. Mint a korábbi állami munkák, ez is egy csöpp gyógyír volt a 
helyi munkavállalóknak. 
Október elején a helyszínen járt Hoepner Guidó építőmérnök, felsőházi tag, a járásbíróság tervezője, és az 
ipari minisztérium egy képviselője. Megkezdődhetett a munka, amely 1938 júniusában fejeződött be. 
Júliusban megtörtént az átköltözés. 
Kisvárdán minden felekezet rendelkezett már templommal, csak a lutheránus nem. Hosszú küzdelem után 
végre ez a csekély létszámú közösség is ünnepelhette templomának felavatását. Az érdem elsősorban a 
felekezet 1929. június 9-én beiktatott első rendes lelkészéé, Csákó Gyuláé, és mindazoké, akik őt segítették.  
A tervet a nyíregyházi Adorján János készítette, a versenytárgyaláson a kivitelezési munkálatokat is ő nyerte 
el, a szerződésben azonban kikötötték, hogy csak kisvárdai munkásokat foglalkoztathat. A templom alapkövét 
1931. július 19-én tették le, az épületet október 18-án avatták fel. 
A kv. ág. hitv. evangélikus egyházközség újonnan épült Rákóczi uccai templomának felavatását vasárnap 
délelőtt tartotta meg. Az ünnepségre igen sok egyházi és világi kitűnőség érkezett, élükön dr. Geduly Henrik 
püspökkel és Domján Elek főesperessel. A püspök a délelőtti motoros vonattal érkezett Kisvárdára, ahol az 
állomáson Pipcsák János községi főbíró a község részéről, Csákó Gyula lelkész az egyház részéről üdvözölte és 
Kállay Sári virágcsokrot nyújtott át neki. Ezt megelőzően már a járás határán fogadta a püspököt dr. Borbély 
Sándor főszolgabíró. 

A püspök kíséretével a templomhoz hajtatott, ahol a templom kapujának megnyitása után felhangzott 
a templomban az első közének, majd dr. Domján Elek főesperes mondotta el az első imát. A nyíregyházi 
dalárda vegyes karának éneke után dr. Geduly Henrik püspök mondott mélyen szántó, komoly, elmélyedő 
beszédet, melyben a templom rendeltetését és a hívekre szálló áldásait fejtegette. A közének után Csákó 
Gyula lelkész olvasta a templom építés munkájának történetét, majd a püspök a jelenlévő összes lelkészek 
közreműködésével megáldotta a templomot és átadta hivatásának. 

Az új templom meglepetést szerzett a közönségnek. Finom, szerénységében is hatásos épület. 
Létrehozása igen nagy érdeme Werner Gyula egyházközségi elnök és Csákó Gyula lelkész lankadatlan 
munkájának. 

(Nagy ünnepséggel avatták fel…: 3. p.) 
 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/32. 2381 
Kisvárda, 

Zrínyi Ilona tér 
10. 

Pénzügyőri laktanya ? ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

 1929 Jó 
(felújított) Szabadon álló A+2E Nyereg- és 

manzárdtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tetőformája, különösképpen a homlokzati tetőbevilágító rizalitra  
A tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőrizalit megőrzése 
mellett  
Az utcai, lehetőség szerint az udvari homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati vakolatdíszítések, homlokzati nyílászárók formája, 
nyíláskeretezése és homlokzati stukkó díszítőelemei, homlokzati anyaghasználat, a színezés jellege, és 
párkányok. 
Különösen védendőek a párkányok és a hozzá kapcsolódó díszítő elemek, egyéb díszítő elemek, mint a 
kovácsoltvas ablakrácsok. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, lépcsők, 
a főbb helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső 
díszfestések, nyíláskeretezések, mennyezeti stukkódíszítések és festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészít 
belsőépítészeti elemek, például korlátok, kilincsek, világító testek. 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy legalább a homlokzatokon minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon 
meg. 
Klímaberendezés a főhomlokzaton nem jelenhet meg. A kapuzat helyreállítandó. Az épülethez hozzáépített 
igénytelen előtetőt le kell bontani.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

              



 
 

LEÍRÁS 

A „finánclaktanyát” neves építész, Dümmerling Ödön tervezte, s ma is egyik jelentős középülete Kisvárdának. 
Az építkezés nem csupán azért volt fontos, mert újabb állami épülettel gyarapodott Kisvárda, s ezzel is 
nyomatékosabbá vált regionális szerepköre, hanem azért is, mert általa a helyi iparosok, munkások, 
mesterek, szállítók munkaalkalmat találtak. A régi sertésvásártéren a földmunkálatokat 1929. június 10-én 
kezdték meg, és öt hónap múlva már az átadás is megtörténhetett. 
 
Október 30-án lett átadva az új pénzügyőri palota. A pénzügyi kincstár képviseletében Máthé Mózes 
pénzügyőri felügyelő Nyíregyházáról, Nagy Ferenc felügyelő a kisvárdai biztosi kerület vezetője és a hozzájuk 
beosztott főszemlészek, az államépítészeti hivatal részéről Márkus Dávid kir. műszaki tanácsos mint az 
építkezés ellenőre, Dümmerling Ödön tervező-műépítész, míg a hatóság részéről dr. Délcegh Imre tb. 
főszolgabíró, dr. Lukács Vilmos tiszti főorvos, dr. Rézler Gábor községi főjegyző és Pipcsák János községi 
főbíró s végül a kivitelező Tutkovics József és Ferencz építőmesterek iparosaikkal jelentek meg. 
Ez alkalommal megérkezett a kerület képviselője, dr. Móser Ernő kormányfőtanácsos is. Pontban 9 órakor 
vette kezdetét a felülvizsgálat, melynek műszaki részét Márkus Dávid kir. műszaki tanácsos vezette. A leltári 
megállapításokat Máthé Mózes pénzügyőri felügyelő eszközölte a legapróbb részletességgel, míg a hatóság és 
annak tiszti főorvosa egészségügyileg vették az összes helyiségeket szigorú bírálat alá. A hatóság az épület 
tüzetes megvizsgálása után megállapította, hogy az minden részleteiben a legnagyobb szakszerűséggel és 
lelkiismeretes pontossággal a tervezettel teljesen megegyezően lett felépítve. Mindezek után délután 1 órakor 
a Zakár-féle vendéglőben gyűlt egybe a bizottság...dr. Móser Ernő jelentette be azon örvendetes 
megállapítását, hogy a most átadott épület a legszigorúbb bírálatot könnyedén bírta el, s büszke arra, hogy az 
épület összes munkáit teljesítő kisvárdai mesterek és szállítók mindannyian dicséretre méltó munkát végeztek 
és szállítottak. Ezen reá nézve örvendetes tényből következésként kijelenti, hogy a jövőben előforduló állami 
és középítkezéseknél derék iparosainkat a legmesszebbmenő támogatásban és pártfogásban fogja részesíteni.  
...Tutkovics Ferenc építőmester, a vállalkozó cég ifjabb tagja, kötelességének tartotta úgy cége, mint kisvárdai 
iparostársainak nevében hálás köszönetét kifejezni képviselőjüknek Móser Ernő dr-nak és Dümmerling Ödön 
műépítésznek és a helyi hatóságoknak, ezen építkezés ügyében kifejtett fáradozásának megköszönése után 
Márkus Dávid kir. műszaki tanácsosnak fejezte ki háláját kisvárdai iparostársai nevében, mivel megértő, gyors 
kiutalásaival nagy segítségükre volt a nyomasztó gazdasági helyzetben azáltal, hogy járandóságaikat idejében 
kézhez kapták s végül iparostársainak köszönte meg hogy becsületes jó munkájukkal elősegítették a Tutkovics 
József és Ferenc cégnek járó elismerést.  

(A kisvárdai pénzügyőri laktanya: 2. p.) 
 
 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/33. 2862 
Kisvárda, 

Szabolcsvezér 
utca 

Volt TSZ iroda magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakó 1922 - szabadonálló F összetett 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület tömegképzése, tetőformája, tetőrizalit eredeti anyaghasználatával,tetőtér beépítése nem javasolt. 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, főbejárati előtér az oszlopokkal, homlokzati 
díszítések, homlokzati nyílászárók formája és anyaghasználata, belső osztásai, zsalugáterek,homlokzati 
anyaghasználat, a színezés jellege. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, a főbb 
helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső építészet 
eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például bélletes 
ajtók, kilincsek, világító testek 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



  

  

  
LEÍRÁS 

Az épület építésének évét a homlokzaton római számok jelzik → MCMXXII, azaz 1922. Az épület a Diner 
család birtokában áll, bár közvetlen tulajdonosai már elhunytak. A Diner család sokat tett a város gazdasági és 
ipari fejlődésének érdekében. 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/34. 2906 Kisvárda, 
Gyár utca Diner-kápolna   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Egyházi épület 
kápolna 1931 jó szabadonálló  nyeregtető, 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tömegformája, a torony helyzete és arányai a kápolna tömegéhez képest 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, a homlokzati nyílászárók formája és 
anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat különösképpen a kőburkolat és annak rakása neoromán stílusú 
épületszobrászati elemek, bélletes kapuzat és oromfali ablak.  
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a belső nyílászárók formai megoldásai és 
anyaghasználata, a belső építészet eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő 
belsőépítészeti elemek, egyházi kegytárgyak, bútorok, üvegablakok.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



  

  

  
 



 

LEÍRÁS 

Diner István és neje, Havas Erzsébet legidősebb leánya, Diner Lili Amália 1910. október 20-án született 
Kisvárdán, ám fiatalon, 1926. április 17-én, alig három napig tartó betegség után, tüdőgyulladásban hirtelen 
elhunyt. Az ő emlékére a szülei egy alapítványt hoztak létre. Ennek révén egy kápolnát és egy családi sírboltot 
építettek, melynek fenntartását különböző, aranypengőben meghatározott összegekkel biztosították. Az 
építkezést Tutkovics József és Tutkovics Ferenc végezték. 
Az alapítók az 1931-ben kelt okiratban engedélyezték a kápolna nyilvános részének a római és a görög 
katolikus egyház általi ünnepenkénti vagy gyászmise céljaiból való használatát is. Napjainkban már az 
izraeliták kivételével minden vallás híveit búcsúztatják. A kápolnát 1931. október 29-én szentelte fel Petheő 
József kanonok, esperes-plébános. 
 
„Diner István és neje Havas Erzsébet elhatározták, hogy Kisvárdán, leányuk sírja felett, mint alapítók, az ezen 
alapító levélben meghatározott célból, saját költségükön egy kápolnát építenek s alatta saját, továbbá 
leszármazottjaik, valamint az alapítók vagy leszármazottjaik által kijelölt családtagok részére sírboltot 
készítenek. 
Az alapító, az általuk épített kápolnát, annak szentélyét és a sírboltot saját költségükön felszerelik és ezen 
felszereléshez a Diner Ferenc által ajándékozott oltárképet, továbbá Diner Pál és neje Mezei Edith által 
ajándékozott örökmécsest köszönettel elfogadták. 
Alapítók kikötik, hogy ezen alapítvány örök időkre a „Diner István és neje született Havas Erzsébet kisvárdai 
kápolna és sírbolt alapítvány” nevet viselje. 
Alapítók ezen elhatározásukat 1926. október 20-án főtisztelendő Petheő József esperes plébános, c. kanonok 
úrral az A./ alatt másolatban csatolt levélben közölték. Ezen levélben fel volt ajánlva, hogy alapítók a 
kápolnával kapcsolatban, a kisvárdai Szent Orsolyarendű Zárda részére egy csatlakozó sírboltot építenek. 
Miután a Szent Orsolyarendű Zárda az építkezés előtt kérte, hogy alapítók ezen sírbolt építésétől tekintsenek 
el, az akkor történt felajánlásnak ezt a részét alapítók visszavonják és a jövőre is tárgytalannak tekintik. 
Alapítók felajánlását főtisztelendő Petheő József esperes plébános c. kanonok úr felterjesztésére, a róm. kath. 
Egyház részéről Dr. Szmrecsányi Lajos érsek úr őfőméltósága 4927/1926. számú, másolatban csatolt 
véghatározatával; főtisztelendő Tóth János gör. kath. lelkész úr felterjesztésére Miklóssy István hajdúdorogi 
gör. kath. megyéspüspök úr őfőméltósága 579/1927. szám alatt jóváhagyták, és a kisvárdai róm. kath. és 
gör. kath. Egyházközségek a tulajdonukat képező kisvárdai közöstemetőben erre a célra a B./ alatt csatolt 
helyszínrajzon feltüntetett helyen harminc méter hosszú és harminc méter széles területet átengedtek. 
Alapítók vállalják azt, hogy amíg ők élnek, a kápolnát karbantartják és arra leszármazóikat is kötelezik.” 

 
(A Diner-kápolna alapító okirata, Kisvárda, 1931. október 25., Városi Könyvtár) 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/35. 3714/2 
3715 

Kisvárda, 
Árpád utca Izraelita temető MAZSIHISZ ? 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Kegyeleti park 1891, 1894, 
1904 - - - - 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Megőrzendő a teljes temető területen belül lévő temetési rend során kialakult rendszer, minden síremlék és 
egyéb kegyeleti elem. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  

  



 

LEÍRÁS 

A zsidóságnak a 19. században a mai Várday István utcán (akkoriban Szőlőskert) volt a temetője, de ahogy a 
város terjeszkedett, ez már a lakóhelyek közelébe került, így máshol kellett végső nyughelyet keresni. Az új 
temető az Ún. Nagymező dűlőben, a későbbi Vásártér mellé került. Ezt a földterületet az izraelita Szentegylet 
(Chewra Kadischa) több részletben vásárolta meg, (1891, 1894, 1904).  Idővel ez a sírkert is kicsinek 
bizonyult, s a hitközség egy holdnyi területet vett, melynek ünnepélyes felszentelésére 1920. május 3-án 
került sor. A holokauszt során és a munkaszolgálatban mintegy 2500 kisvárdai zsidó pusztult el, így viszont 
már szükségtelen volt a nagy temető, 1959-ben az állam, 1965-ben a járási tanács sajátította ki egy-egy 
részét. A temető tulajdonosa a MAZSIHISZ. 

 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/36. 2577 Kisvárda, 
Mártírok utca 22. ÁNTSZ épülete   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Iroda épület   zártsorú F nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tetőformája, különösképpen a homlokzati tetőrizalit. 
A tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőforma megőrzése 
mellett  
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati téglaburkolat és díszítései, homlokzati nyílászárók formája. 
Klímaberendezés és parabola antenna a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/37. 3176/9 
Kisvárda, 

Baross Gábor 
utca 

vasútállomás MÁV MÁV 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

vasútállomás 1907 Jó 
(felújított) Szabadon álló F+1 Nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tetőformája, különösképpen a homlokzati, eredetileg öntöttvas oszlopos perontető. 
A tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőforma megőrzése 
mellett  
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati nyílászárók formája. A homlokzat eredeti 
oromfali lombfűrész ornamentikájú deszkázata visszaállítandó. Visszaállítandó az eredeti osztópárkány, illetve 
a rusztikus, sávos homlokzatvakolat. 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, lépcsők, 
a főbb helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, eredeti 
burkolatok, eredeti kiegészítők, belsőépítészeti elemek, például korlátok. 
Klímaberendezés és parabola antenna a főhomlokzaton nem jelenhet meg.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  
LEÍRÁS 

1906. július 30-án hirdettek pályázatot felvételi épület építésére, a következő év júliusában egy újságcikkben 
említik, hogy folyik a vasútállomás építése, a régi épületből csak a raktár maradt meg ekkor. 1914-ben új 
rakodó, raktár, szolgálati iroda és lakóépület is épült. 



 

 Akkor és most 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/38. 707/1 Kisvárda, 
Flórián tér 4. Általános iskola   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közintézmény 1903.  szabadonálló F+1 Összetett 
tetőidom 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tetőformája. 
A tetőtér beépítése lehetséges, mellvéd fal emelés nélkül, tetősíkban fekvő ablakokkal. a tetőforma megőrzése 
mellett  
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Az eredeti homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, osztópárkányok, homlokzati nyílászárók formája, 
eredeti nyíláskeretezések. Kovácsoltvas kerítés és kapu.  
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, lépcsők, 
a főbb helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, eredeti 
burkolatok, eredeti kiegészítők, belsőépítészeti elemek, például korlátok. 
Klímaberendezés és parabola antenna a főhomlokzaton nem jelenhet meg. 
A formaidegen bejárati előtetőt el kell bontani. Az épület eredeti tört-fehér színét vissza kell állítani. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 
  



 

LEÍRÁS 

Az 1899-ben megnyílt polgári iskola ideiglenes helyiségben működött, s ahogy a gyarapodó évfolyamok miatt 
növekedett a tanulói létszám is, elodázhatatlanná vált egy modern iskolaépület megépítése. 1902. október 4-
én hirdetést tettek közé: „Az államilag segélyezett községi polg. fiúiskola részére építendő helyiségek 
tervrajzai okt. hó 9-től a főbírói hivatalban a hivatali órák alatt megtekinthetők. Építési vállalkozók, kellő 
biztosíték nyújtás mellett, írásbeli zárt ajánlataikat, ezen tervek alapján, e hó 15-kének de. 10 órájáig 
alulírottnál beadhatják, ugyanott a vállalati feltételek is megtudható. A beadott ajánlatok kötött az iskola szék 
belátása szerint, szabadon választ.” 
1903. március 16-án letették az első követ a polgári fiú iskola emeletes épületéhez, melynek munkálatait 
Grosz Benő, helybeli mérnök vállalta el 39.400 koronáért. 1903. augusztus 14-től megkezdődött az átköltözés 
az új otthonba. Az 1945-ös fordulat után általános iskolaként működött, mely 1973-ban felvette a Kodály 
Zoltán nevet és ének-zene tagozatos iskolaként szerzett hírnevet.  Később az iskolát már csak 1. sz. Általános 
Iskolának hívták, a zenei irányultság megszűnt, majd maga az iskola is, mivel egyesítették a 4. sz. iskolával. 
Még egy ideig ezen a telephelyen működött, aztán a 4. számú épületébe költözött, a felszabadult ingatlant 
pedig a református egyház vásárolta meg a saját iskolája céljára. 

FOTÓ 

  
 

  
 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/39. 850 Kisvárda, 
Arany J. utca 17. lakóépület magán magán 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület ?  Oldalhatáron álló F Kontyolt 
nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület tömegképzése, tetőformája, tetőrizalit. A tetőtér beépítése nem javasolt. 
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, főbejárati homlokzati hangsúly, homlokzati 
díszítések, homlokzati nyílászárók formája és anyaghasználata, belső osztásai, homlokzati anyaghasználat, a 
színezés jellege. Bejárati terasz és épített íves korlátja 
Az épület belsőn belül: az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, folyosók, a főbb 
helyiségcsoportok rendszere, a belső nyílászárók formai megoldásai és anyaghasználata, a belső építészet 
eredeti elemei, eredeti festések, eredeti burkolatok, eredeti kiegészítő belsőépítészeti elemek, például bélletes 
ajtók, kilincsek, világító testek 
Az épület felújítása során a belső ésszerűségi átszervezéseken és a modernizáción túl a legfőbb szempont, 
hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

      



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/40. 3549 Kisvárda, 
Csillag utca 3. Üzlet   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

kereskedelmi  felújított zártsorú F+2 nyeregtető 

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az erősen átalakított eredeti homlokzat kovácsoltvas erkélykorlátjai és kapuzata. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

FOTÓ 

     

LEÍRÁS 

A zsidóság szakrális jellegű építményei egy utcára koncentrálódtak. Ezt az utcát a 19. sz. derekán még Serház 
utcának hívták, a század végén kezdték Csillag utcának nevezni, a benne található kocsmáról. Ez az utca adott 
helyet az imaháznak is. A földterület az Esterházy családtól a század utolsó harmadára Wahrman Móré lett, 
majd az ő örököseié. A régi imaházat lebontották és a századforduló táján épült meg a zsinagóga nyugati 
oldalánál az ún. téli imaterem. Az 1970-es évekre a zsidóság száma nagyon lecsökkent, a zsinagógát is 
eladták, az imaterem használatban maradt, de a nyolcvanas évekre elhagyatottá vált és állaga leromlott. A 
múzeum dolgozói ide helyezték át a zsinagógából a tóraszekrényt és némely bútorzatot. Az ingatlan 
tulajdonosa jelenleg a MAZSIHISZ 



 
SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/41. 2550 Kisvárda, 
Csillag utca 5. Izraelita imaház MAZSIHISZ MAZSIHISZ 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Izraelita imaház      

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Belsőépítészeti elemek, kegytárgyak 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  

 

LEÍRÁS 

A zsidóság szakrális jellegű építményei egy utcára koncentrálódtak. Ezt az utcát a 19. sz. derekán még Serház 
utcának hívták, a század végén kezdték Csillag utcának nevezni, a benne található kocsmáról. Ez az utca adott 
helyet az imaháznak is. A földterület az Esterházy családtól a század utolsó harmadára Wahrman Móré lett, 
majd az ő örököseié. A régi imaházat lebontották és a századforduló táján épült meg a zsinagóga nyugati 
oldalánál az ún. téli imaterem. Az 1970-es évekre a zsidóság száma nagyon lecsökkent, a zsinagógát is 
eladták, az imaterem használatban maradt, de a nyolcvanas évekre elhagyatottá vált és állaga leromlott. A 
múzeum dolgozói ide helyezték át a zsinagógából a tóraszekrényt és némely bútorzatot. Az ingatlan 
tulajdonosa jelenleg a MAZSIHISZ 
 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-e/42. 3534/2 Kisvárda, 
Szent László hegy 

Szent László kápolna/ 
Szűz Mária kiskápolna/   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Emlékhely, 
kápolna 1923 megfelelő szabadon álló F  

Megjegyzés 

Helyi építészeti védelem alatt álló épület Helyszínelés dátuma: 2010. november hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az építmény tömegképzése, tetőformája.  
A homlokzatképzés eredeti elemei, ezen belül különösképpen: 
Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése a 
homlokzatképzés formai elemei, homlokzati arányrendszer, a homlokzati nyílászáró formája és 
anyaghasználata, homlokzati anyaghasználat különösképpen a vakolatdíszek és kovácsoltvas védőrács. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
FOTÓ 

       
LEÍRÁS 

A kisvárdaiak a kápolnát Szent László kápolnának, Szűz Mária kiskápolnának, Szőlő hegyi kápolnának 
nevezik. 
1905-ben a kisvárdai szőlők legmagasabb pontján, az akkori tulajdonos (Zakár Antal) felajánlott egy 
területet, hogy a lovagkirály Szent László emlékére kápolnát emeljenek. A tervek nem valósultak meg, de 20 
évvel később 1923-ban megépítették a kápolnát Szűz Mária tiszteletére, benne egy Szűz Mária szoborral. A 
kápolnát Mácza Endre (Kisvárda Önkéntes Tűzoltó Egyesületének akkori parancsnoka, egyben az első 
világháborúban harcoló 14. huszárezred őrmestere) építtette a háborúból hazatérve, ahol ágyútűzben 
megsérülve megjelent neki Szűz Mária, majd felépült sérüléseiből. Ennek az eseménynek akart emléket 
állítani, hogy reményt adhasson az ide fohászkodni járóknak. 
A Kápolnát csak nemrég fedezték fel elhanyagolt állapotban, azóta rendszeres gondozásban részesül. A 
Római Katolikus plébániához tartozó Máltai Szeretetszolgálat helyi önkéntesei és a hajléktalan szálló lakói 
által teljes körű külső és belső felújításon esett át, majd felszentelésre került. A felszentelést 2011. 
szeptember 7-én a római katolikus egyház papja Linzenbold József esperes plébános és Hajdú István 
diakónus végezte. 
 


