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ÉRTÉKLELTÁR 

   
 
 
 

Helyszín, előzmények 
 

A tervezéssel érintett épületek, Mosonmagyaróvár Városháza műemlék épülete, ill. a műemléki védettség alatt 

álló környezetben, a belső udvar körül elhelyezkedő, kapcsolódó épületszárnyak a település belvárosában, 

(Moson-) Magyaróvár Fő utcájában. 

A volt vármegyeháza, a mai városháza 1892-ben épült neoreneszánsz stílusban, Kiss István budapesti 

műépítész tervei alapján. Az udvaron látható a korábbi megyeháza árkádos épületmaradványa és a hajdan 

fazsindelyes torony. 

A lebontott régi megyeháza és az ún. harmincadház helyén épült - Trianon után területe 2/3-át elvesztő - Moson 

vármegye székháza, mely a békediktátumot követően lett városháza. 

Az építők az előreugró oszlopos középrizalit, szimmetrikus, harmonikus épületformálás, párkányos ablakok, 

rusztikus, majd feljebb finomodó struktúrájú vakolat, alkalmazásával a reneszánsz stílusjegyeihez nyúltak 

vissza. 

 

Tervezéssel érintett épületrészek, feladatok: 

- Mosonmagyaróvár Városháza Fő utcai fejépületének (helyszínrajz: „A” jelű ép.) utcai, dk-i homlokzata és 

belső udvari oldalszárnya. 

Tervezett munka: az említett épületrész utcai homlokzata és belső udvari oldalszárnya lépcsőházi 

ablakszerkezeteinek korszerűsítése a külső, időjárás által károsított ablakrétegek cseréjével. 

- Belső udvari barokk épületszárny (helyszínrajz: „B” jelű ép.)  

 Tervezett munka: a tető előzetes felújítását követő, tetősíkon szerelt napelem felület telepítésével kapcsolatos 

munkák. 

- Bástya utcai épületszárny (helyszínrajz: „C” jelű ép.)  

 Tervezett munka: tetősíkon szerelt napelem felület telepítésével kapcsolatos munkák. 

 

A tervezett munkákkal kapcsolatos előzetes egyeztetéseket a Kulturális Örökségvédelmi Iroda képviselőjével, 

M. Fábián Edit műemléki szakügyintéző asszonnyal lefolytattuk. 

 
Az épület építészettörténeti kutatása jelen megbízásunknak nem képezte tárgyát, a Megbízó tájékoztatása 
szerint a tervbe vett homlokzatfelújítás során a helyi kutatók bevonásával a kutatás meg fog történni. 
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Értékleltár -tetőszerkezetek 
 
Az értékleltár a felújítással érintett épületszerkezeteket tárgyalja. 
 
Bástya utcai fedélszék és szerkezetei: Nyeregtető, kötőgerendás, kétállószékes, középszelemenes fedélszék. 
 

- a fedélszék építési dátuma nem ismert feltehetően a XIX. században épült általános felépítésű 
kétállószékes fedélszék         kora miatt műemléki értéket képvisel 

 
- a közelmúltban épített tetőfedés tatai típusú világos  
 hódfarkú cserép rossz állapotban    műemléki értéket nem képvisel 
 
- bádogos szerkezetek: a közelmúltban épített szerkezetek            műemléki értéket nem képvisel 

 
Udvari keresztszárny : Félnyeregtető , kötőgerendás dűltszékes, középszelemenes fedélszék,  
 

- a fedélszék az 1950-es? években épült faszerkezet, a korábbi fedélszéktől eltérő, a cserépfedés  
 alsó határ- hajlásszögére épített szerkezet, rossz állapotban a tűzfaltól független kialakítással 
         műemléki értéket nem képvisel 
     
- a közelmúltban épített tetőfedés tatai típusú világos  
 hódfarkú cserép rossz állapotban    műemléki értéket nem képvisel 
 
- bádogos szerkezetek: a közelmúltban épített szerkezetek            műemléki értéket nem képvisel 
 

 
Értékleltár - ablakszerkezetek 
 
Az ablakszerkezetekhez tartozó képek a jeleknek megfelelően a fotodokumentációban láthatóak. 
 
Földszint íves ablak     0.1 jelű kapcsolt gerébtokos ablak, kívül íves belül egyenes záródással, profilos 
vízszintes tokosztóval, felnyíló alsó szárnnyal, riglivel rögzített kivehető felső elemekkel 
- az ablakok belső oldalán spaletta volt, spaletta szárnyat nem találtunk, ill. a felerősítés nyomai már le lettek 
glettelve és festve (tehát a spaletták már korábban elbontásra kerültek) 
 

- felnyíló rész - belső szárny eredeti profillal, külső szárny új, elhasználódott, egyszerű szerkezet 
- felső elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: Alt Wien "T" hajlított rézkilincs és gombos végű bevéső hosszúpánt a belső szárnyon, 

félfordító rigli, -  alumínium T kilincs és új bevéső pántok a külső szárnyon 
   a külső felnyíló szárnyak és annak  vasalatai kivételével  - műemléki értéket képvisel 
 

I. Emelet dupla ablak     1.1 jelű kapcsolt gerébtokos ablak, egyenes záródással, profilos vízszintes 
tokosztóval, nyíló alsó szárnnyal, riglivel rögzített kivehető felső elemekkel   
-az ablakok peremes profilos kerettel és vésett betétes parapetborítással készültek, az ablakok között 30 cm 
szélességű vésett betétes borítás  
 

- felnyíló rész - belső szárny eredeti profillal, külső szárny új, elhasználódott, egyszerű szerkezet 
- felső elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: Alt Wien " L " hajlított rézkilincs és gombos végű bevéső hosszúpánt a belső szárnyon, 

félfordító rigli, -  alumínium T kilincs és új bevéső pántok a külső szárnyon 
   a külső felnyíló szárnyak és annak  vasalatai kivételével  - műemléki értéket képvisel 
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I. Emelet felnyíló ablak   1.2 jelű kapcsolt gerébtokos  ablak, egyenes záródással, profilos vízszintes 
tokosztóval, felnyíló alsó szárnnyal, riglivel rögzített kivehető felső  elemekkel,  
-az ablakok peremes profilos kerettel és vésett betétes parapetborítással készültek, az ablakok között 30 cm 
szélességű vésett betétes borítás  
 

- felnyíló rész - belső szárny eredeti profillal, külső szárny új, elhasználódott, egyszerű szerkezet 
- felső elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: Alt Wien "T" hajlított rézkilincs és gombos végű bevéső hosszúpánt a belső szárnyon, 

félfordító rigli,  - alumínium T kilincs és új bevéső pántok a külső szárnyon 
   a külső felnyíló szárnyak és annak  vasalatai kivételével  - műemléki értéket képvisel 
 

I. Emelet díszterem ablak: 1.3 jelű kapcsolt gerébtokos ablak, díszes külső párkánnyal, felnyíló alsó szárnnyal, 
riglivel rögzített  sűrű üvegosztós, kivehető felső  elemekkel, félkilinccsel rögzített oldalsó elemekkel 
-az ablakok peremes profilos kerettel és vésett betétes parapetborítással készültek,  
-az ablakokban vegyes üvegezés, értékes üveg nincs 
 

- felnyíló rész - külső- belső szárny eredeti profillal,  
- felső kivehető elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: eredeti Alt Wien "L" hajlított rézkilincs, gombosvégű bevéső hosszúpánt, és félfordító rigli 

            - műemléki értéket képvisel 
 

I. Emelet díszterem erkélyajtó:  1.3/a jelű kapcsolt gerébtokos ablak és erkélyajtó ,  díszes külső párkánnyal, 
felnyíló alsó ajtószárnnyal, riglivel rögzített  sűrű üvegosztós, kivehető felső  elemekkel, félkilinccsel rögzített 
oldalsó elemekkel 
- az ablakok peremes profilos kerettel és vésett betétes parapetborítással készültek,  
- a szárnyakban vegyes üvegezés, értékes üveg nincs 
 

- felnyíló rész - külső szárny eredeti profillal, belső szárny értéktelen hőszigetelő üvegezésű cserélt 
szárny 

- felső kivehető elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: eredeti Alt Wien "L" hajlított rézkilincs, gombos végű bevéső hosszúpánt, és félfordító rigli 

            - műemléki értéket képvisel 
 

I. Emelet felnyíló ablak   1.4 jelű egyrétegű gerébtokos  lépcsőházi ablak, egyenes záródással, profilos 
vízszintes tokosztóval, felnyíló alsó szárnnyal, riglivel rögzített kivehető felső  elemekkel,  
 

- felnyíló rész - eredeti szerkezetek eredeti profillal,  
- felső elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: Alt Wien "T" hajlított rézkilincs és gombos végű bevéső hosszúpánt félfordító rigli a felső 

szárnyon             - műemléki értéket képvisel 
 

 
II. Emelet dupla ablak     2.1 jelű kapcsolt gerébtokos ablak, egyenes záródással, profilos vízszintes 
tokosztóval, nyíló alsó szárnnyal, riglivel rögzített kivehető felső elemekkel   
- az ablakok között 20 cm szélességű vésett betétes borítás  
 

- felnyíló rész - belső szárny eredeti profillal, külső szárny új, elhasználódott, egyszerű szerkezet 
- felső elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: Alt Wien " L " hajlított rézkilincs és gombos végű bevéső hosszúpánt a belső szárnyon, 

félfordító rigli, - alumínium T kilincs és új bevéső pántok a külső szárnyon 
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   a külső felnyíló szárnyak és annak  vasalatai kivételével  - műemléki értéket képvisel 

 
II.Emelet felnyíló ablak    2.2 jelű kapcsolt gerébtokos ablak, egyenes záródással, profilos vízszintes 
tokosztóval, felnyíló alsó szárnnyal, riglivel rögzített kivehető felső elemekkel,  
- az ablakok között 20 cm szélességű vésett betétes borítás  
 

- felnyíló rész - belső szárny eredeti profillal, külső szárny új, elhasználódott, egyszerű szerkezet 
- felső elemek eredeti szerkezetek, eredeti profillal 
- vasalatok: Alt Wien "T" hajlított rézkilincs és gombos végű bevéső hosszúpánt a belső szárnyon, 

félfordító rigli - alumínium T kilincs és új bevéső pántok a külső szárnyon 
   a külső felnyíló szárnyak és annak  vasalatai kivételével  - műemléki értéket képvisel 
 

(I-II.) Díszterem kiemelhető körablak    2.3 jelű kapcsolt gerébtokos körablak, riglivel rögzített kivehető 
elemekkel, belső oldalon nem eredeti üvegezéssel 
 

- külső - belső szárny eredeti profillal,  
-   vasalatok: félfordító rigli        műemléki értéket képvisel 
 

Hátsó lépcsőház  fix körablak       2.4 jelű egyrétegű gerébtokos  körablak tokja, eredetileg kivehető szárnnyal 
 

- az eredeti tokszerkezet beüvegezve 
- vasalatok: félfordító rigli  
        műemléki értéket jelen állapotában nem  képvisel 
 
 

 
Felújítási javaslat: a helyszíni szemle és az alapján készült jegyzőkönyv alapján az ablakok tekintetében 
javasoljuk az eredeti szerkezeti részek és vasalatok felújítását, az új szárnyak esetében javasoljuk a vékonyított 
hőszigetelő üvegezés beépítését az eredetivel azonos profilú szárnyak visszaállításával. 
A díszterem ablakinál javasoljuk farestaurátor közreműködését. 
 
 
 
 
Győr, 2016. augusztus 
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