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KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET 

FOTÓMELLÉKLET 
 

 
 

 

Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni !! 

 

 

HELYI  VÉDETT  ÉPÜLETEK 

 

 

 

 
Alkony utca 8. 

Újvárosi óvoda (volt iskola) 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 

 
Alkotmány utca 33. 

Lakóház (Ecetgyári út sarok) 
Megjegyzés: az Alkotmány utca homlokzaton az épület 

építészeti értékeinek védelme okán az ablakok helyén 
ajtónyitás, a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás 

létesítése nem engedélyezhető 

 

 

 
Arany János utca 6. 

lakóház 

 

 
Béke utca  

Temetőkápolna 
Megjegyzés: a kápolna elé épített tetőzet zavaró, 

indokolt az elbontás és a meglévő épülethez igazodó 

építmény megvalósítása 
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Béke utca  

Kálvária 

 

 
Bem apó utca 19. 

Szociális otthon (volt szanatórium) 

 
 

 
Budai Nagy Antal utca 2. 

Bagó Soós malom 

 

 
Búzapiac tér 

Üzletház (volt malom) 

 
 

 
Búzapiac tér 10. 

Ipartestület (volt mértékhitelesítő hivatal) 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 

 
Dózsa György utca 24. 

Lakóház 

Jó arányú, kis villaszerű épület 
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Dózsa György utca 62. 

Eperföldi rk. Plébánia 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Dózsa György utca 

Eperföldi (Szent Imre) templom 

 

 

 
Erkel Ferenc utca 28. 

Lakóház - iroda 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Hársfa utca 7. 

Szőlőhegyi (Szent Péter) templom 

 

 

 
Hársfa utca 8. 

Szőlőhegyi iskola 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 

 
Híd utca 7/a. 

Ullmann ház 
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Hosszú Antal utca 16. 

Lakóház, volt Rokkanttelepi gazdasági iskola 
Megjegyzés: az épület homlokzata több eltérő 

átalakítást szenvedett, a felújítások során a 

visszaállításra kell törekedni 

 
Hosszú Antal utca 20. 

Lakóház, volt Rokkanttelepi kultúrház 

 

 

 
Hosszú Antal utca 23. 

Rokkanttelepi általános iskola 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Hunyadi János utca 11. 

Belvárosi plébánia  

volt családi kúria 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
 

 
Hunyadi János utca 14. 

lakóház 

 

 
Hunyadi János utca 20-22. 

Református ház 
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Hunyadi János utca 30. 

Nagy Lajos Könyvtár  

volt Zsinagóga 

 

 
Hunyadi János utca 43. 

volt Kristály vendéglő, (volt Katolikus Kör) 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető, a nagyterem jellege megtartandó 
 

 
Hunyadi János utca 82. 

volt Katolikus Földműves Egylet 
(82 – 84 - 86 sz. házak együttesen védendők) 

. 

 
Kígyó utca 11. 

Lakóház 
Az épület eltüntetett építészeti értékeinek visszaállítása 

szükséges 
 

 
Kossuth Lajos utca 5. 

lakóház 

ék alakú sarok nagyvonalú beépítése 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Kossuth Lajos utca 8. 

lakóház 

volt Főszolgabírói Hivatal 
Megjegyzés: az épületen történt káros beavatkozások 

megszüntetése szükséges 
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Kossuth Lajos utca 10. 

Rendőrkapitányság 

volt Kolecsányi villa 

 
Kossuth Lajos utca 12. 

lakóház 

volt Erzsébet szanatórium, Murányi ház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
 

 
Kossuth Lajos utca 14-16. 

Hunyadi Kollégium / Tanítók Háza 

 

 
Kossuth Lajos utca 50. 

volt bölcsőde 

egykori Jezsuita nyaraló 
Megjegyzés: az épület látványát romboló hozzáépítés 

elbontandó vagy átépítendő az illeszkedés szerint 
 

 
Kossuth Lajos utca 52. 

volt speciális iskola 

 
Kossuth Lajos utca 63. 

Uszoda 

fogadóépület 
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Kossuth Lajos utca 24-38. 

Korház épületei 

„A” és „C” épület valamint a Rendelő 
 

 
Kossuth utca 64. 

vasútállomás 
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Kubinszky utca 2. 

Paprika Ház 

 

 
Kubinszky utca 3. 

lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
 

 
Kunszt József utca 14. 

Volt érseki gazdasági épületek 

(a nem műemlék épületek) 

 
Malatin tér 5. 

Porcelán Manufaktúra 

Volt Váczy ház, Ipartestület) 
 

 

 
Malom utca 3-5. 

Szociális otthon 

volt Rózsafüzér gyár 

 
Mócsy János utca 1. 

Miklós ház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
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Mátyás király utca 2/a. 

Margit malom és villanygyár 

 
 

 
Obermayer tér 9. 

Paprikakutató 

 

 
Petőfi Sándor utca 84. 

Lakóház (volt Stefánia Szövetség) 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 

 

……….  

Petőfi Sándor utca 26. 

Ifjúsági Ház 

volt Nyári kaszinó 
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Szent István király utca 7. 

Városi Ügyészség 

 

 
Szent István király utca 19. 

Iskola - konyha 

 
 

 
Szent István király utca 8. 

lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Szent István király utca 10. 

lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
 

 
Szent István király utca 20-24. 

Szent István Gimnázium 

A nem műemlék épületrészek 

 

 
Szent István király utca 25. 

Visky Károly Műzeum 
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Szent István király utca 26. 

Női börtön 

volt Királyi Törvényszék 

 

 
Szent István király utca 28. 

K&H Bank 

volt Sárközi Takarék 

 
 

 
Szent István király utca 33. 

Áruház 

volt Korona (Helfer) Szálló 

 

 
Szent István király utca 35. 

Városháza 
Megjegyzés: kívánatos lenne a díszterem fölött  

egykor volt torony visszaépítése 

 

 
Szent István király utca 37. 

Piros Arany Szálló 

volt Kalocsai Takarékpénztár 

 
Szent István király utca 38. 

Művelődési Ház 

Volt Tiszti klub / Kalocsai Kaszinó 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 
a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
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Szent István király utca 39. 

Üzlet - lakóház 

 

 
Szent István király utca 41. 

Üzlet – iroda - lakóház 

 
 

 
Szent István király utca 46. 

Városi Bíróság 

 

 
Szent István király utca 47. 

lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
 

 
Szent István király utca 52. 

lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Szent István király utca 57. 

Üzletház – bérház 

volt Járásbíróság 
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Szent István király utca 67. 

Lakóház 

Együttesen védendő a 67-69-71 házsor 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Szent István király utca 69. 

Lakóház 

Együttesen védendő a 67-69-71 házsor 

 

 
Szent István király utca 71. 

Lakóház 

Együttesen védendő a 67-69-71 házsor 

 
Szent István király utca 76. 

Schöffer Múzeum 
(újjáépítés előtti állapot fotó) 

 
 

 
Szent István király utca 85. 

Lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Tavasz utca 11. 

lakóház 
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Tomori Pál utca 7. 

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola 

volt Tanítóképző 

 

 
Tomori Pál utca 30. 

Lakóház (jelenleg kiüresítve áll) 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
 

 
Tomori Pál utca 36. 

Lakóház, üzletek 

Mitzger ház 

 

 
Tomori Pál utca 45. 

Lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 
nem engedélyezhető 

 

 
Tomori Pál utca 62. 

Lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Tomori Pál utca 63. 

Lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 
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Tomori Pál utca 84. 

Lakóház 
Megjegyzés: az épület építészeti értékeinek védelme 

okán az utcai homlokzaton az ablakok helyén ajtónyitás, 

a meglévő nyílások átalakítása és új nyílás létesítése 

nem engedélyezhető 

 
Tompa Mihály utca 7. 

Népművészeti ház 

 

 

 
Vigadó sor 31. 

Lakóház, műterem 

volt Vásártéri Vigadó, vendéglő 

 

 

 

Kalocsa , 2015-05-28           Marton Tibor főépítész 


