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Felülvizsgálat: az épület állapota megfelelő, a galamb ürülék viszont

károsan veszélyezteti a fal felületeket 

Építés éve: 1927-1928

Védetté nyilvánítás:  2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Hübner a ceglédi és szobathelyi fiókintézetet teljesen azonos

alaprajzi elvek alapján készítette, melyek a bank feszes kikötései

alapján rajzolódtak ki. A nagypnéztárterem és az összes hivatali

helyiség az I. emeleten kaptak elhelyezést , a II. emeleten modern

lakások voltak a tisztviselők számára. Historizáló palotaszerű

homlokzata a Rákóczi útra szerkesztett főbejárattal lett tervezve. A

kapuzat, az erkélyek és a lábazat haraszti kőből

készültek.Középrizalitos palota homlokzatán a kapuzat fölött

ballusztrádos erkély található. 

Tervező: Hübner Jenő és HübnerTibor 

Javaslat/ Megyjegyzés: Magyar Építő Művészet  1930-03. számban 

az épület bemutatásra került (tervrajzokkal)

Védelem jellege: épület teljes utcai homlokzatai (Rákóczi és Teleki 

utca)

Sorszám: 

60. Cegléd

Tulajdonviszonyok:  Állami

Jelenlegi funkció: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő- épület

Műszaki állapot:  megfelelő

Eredeti épület megnevezése:  Magyar Nemzeti Bank ceglédi fiók

Beépítési mód:  zártsorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 162 Cím: Rákóczi út 14.



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok Sorszám: 

60. CeglédHrsz.: 162 Cím: Rákóczi út 14.



Sorszám: 

61. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Társasház

Műszaki állapot:  megfelelő állapotban van

Eredeti épület megnevezése: lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti hézagolt zártsorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 3561 Cím: Bercsényi utca 3.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: A jelenlegi homlokzati színezés az épület

karakteréhez, részletgazdag homlokzati díszítéséhez képest rendkívül

leegyszerüsítő megjelenést ad, valószínűleg az erdeti ettől jelentősen

eltérő volt

Építés éve: 1926

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A polgári lakóház építészet Cegléden ritkább emeletes

példája, a felirat alapján 1926-ban épült. Díszes szecessziós

párkányzata, erkéllyel és lizénákkal gazdagon díszített hangsúlyos

középrizalitja, míves utcai attika falával a 20-as évek gazdag

polgárosodó városfejlődésének megmaradt szép példája. Eredeti

tervek nem fellelhetők, így a homlokzat színezése, festése nem

ismert. 

Védelem jellege: az épület tömege, homlokzata, nyílászáró és

homlokzati anyaghasználata, tagozatok

Tervező: nem áll rendelkezésre adat



Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés:

Építés éve: 1947

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A Felház utcában álló tiszta tömegformálású, az eredeti

tervek alapján magasabb toronnyal tervezett templom tömegképzése

olasz modernista jegyeket mutató, és közben a kisvárosi léptékhez is

jól illeszkedő építészeti tömegformálással épült. Az épület külső

csúcsíves árkádsora, hosszhomlokzati ablakokat keretező íves

faltagozatos rendje, díszítések nélkül, a maga tiszta

arányrendszerében adja az épület szépségét. A templom belső csak

később az 50-es években került befejezésre.

Védelem jellege: A védelem kiterjed a templomhajó -torony

tömegének külső megjelenésére (nyílászáró és épület arányok

megőrzése) és a belső szentélytér építészeti karakterének védelmére.

A belső térben a szószék, a Mózes-székek, mennyezeti gerendázat

és a kialakított rejtett világítás rendkívül igényes és érzékeny

megoldás, a templom belső egyedi ,felemelő hangulatának fontos

része. Az 50-es évek utáni toldások az eredeti terveket nem követték,

építészeti értéket nem adtak az épülethez. 

Tervező: Szabó István helyi mérnök

Sorszám: 

62. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Cegléd- Felszegi Református Egyházközség

Jelenlegi funkció: Református Templom

Műszaki állapot:  megfelelő állapotban van

Eredeti épület megnevezése: református Templom

Beépítési mód:  szabadon álló

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 7428 Cím: Felház utca 20.



Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: felújításra szorul

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A Jókai utcai homlokzata a történelmi utcakép még

megmaradt épülete. Az épület a parasztpolgári lakóház építészet

rendkívül karakteres, barokkos díszítésű 4 ablakos példája. A

történelmi mezőváros lakóépítészetének tipikus épülettömege volt ,

mely jelenleg teljes mértékben eltűnőben van.

Védelem jellege: Az épület utcai homlokzata, arányai, díszétései

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Sorszám: 

63. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  omladozó vakolatok, felújításra szorul

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti , oldalhatáron álló

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 2814 Cím: Jókai utca 22.



Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  felújított állapotban

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti, oldalhatáron álló

Sorszám: 

64. Cegléd
Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Hrsz.: 2989 Cím: Szolnoki út 44.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés:homlokzata felújított, kerítés építménye

kapuzata nem eredeti, a lábazati tégla kialakítása is az eredeti

jellegtől eltérő megoldás

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az utcai homlokzata és tömege a parasztpolgári lakóházak,

vakolat pilaszterekkel 3 részre osztott 5 ablakos példája. Ablakok

körüli vakolatdíszítéssel a ceglédi lakóház építészet szádforduló

körüli tipikus példája. A történelmi mezőváros lakóépítészetének

tipikus épülettömege volt , mely jelenleg teljes mértékben eltűnőben

van. A fa nyílászáró aránya, osztásrendje, és íves kiképzésük a kor

épületeinek jellemző asztalosmunkája volt.

Védelem jellege: utca homlokzat megjelenése arányrendszere,

homlokzati díszítései

Tervező: nem áll rendelkezésre adat



Sorszám: 

65. Cegléd
Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Hrsz.: 3084 Cím: Puskaporos utca 3.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: felújításra szorul, eredeti lábazat

visszaállítása javasolt

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A Puskaporos utcában több épülettel egységben álló

lakóépület homlokzata a karakteres századforduló körüli erősen

fejlődő város polgári háza. 6 ablakos, nagyméretéből sejthető

gazdag parasztpolgár városi háza volt , melyet az építőmester

szecessziós jellegű gazdag díszítéssel , organikus virágmintás

kerámia betétekkel ,magas tégla lábazattal épített és ceglédi magas

fedett kapuépítménnyel zár az utcafronton a szomszéd épülethez. A

jómódú parasztok városközponti lakóépületeinek még megmaradt

vakolat díszítéssel kialakított példája.

Védelem jellege: utcai homlokzat megjelenése, díszítései,

arányrendszere, kapuépítménye

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot: felújításra szorul, pusztuló falfelületek

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti , oldalhatáron álló



Sorszám: 

66. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Társasház tulajdon

Jelenlegi funkció: Lakóház

Műszaki állapot:  megfelelő

Eredeti épület megnevezése: Adóhivatal

Beépítési mód: utcai hézagolt zárt sorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 163 Cím: Teleki utca 11.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: lindabcserepeslemez fedésre cserélték a

pala fedést, homlokzati színezése is problémás

Építés éve: 1931

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A városi volt adóhivatal épülete, megjelenése tömege a 2

szintes 1930-as évek középület építésének a tiszteletet sugárzó, erős

tömegű egyedi példája 

Védelem jellege: épület tömege 

Tervező: nem áll rendelkezésre adat



Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, rendkívül különleges, és

egyedi finom geometrikus vakolatdíszítéssel lett kialakítva,

kapuépítményével együtt az utca eredeti polgári

lakóépületeinek karakterét őrzi.

Védelem jellege: utcai homlokzat tömege, aránya, nyílászárók,

díszítések, és a hozzá tartozó kapuépítmény

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Sorszám: 

67. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:   homlokzati vakolatok omladozó állapotban

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód: hézagolt zártsorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 2768 Cím: Teleki utca 28.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: felújításra szorul

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat



Sorszám: 

68. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  felújított , rendben tartott

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti , oldalhatáron álló

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 521 Cím: Szőlő utca 25.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: kerítés építménye kapuzata, nem eredeti,

rendkívül zavaró az épület mellett, a műkő lábazat is felújított, mely a

homlokzati színezéssel kissé diszharmónikus

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, karakteres, 4 ablakos

parasztpolgári lakóház, mely míves vakolatdíszítéssel, párkányzatával

a ceglédi lakóház építészet  kb.1920-as évek beli példája

Védelem jellege: utcai épülettömege, homlokzati arányok,

díszítése

Tervező: nem áll rendelkezésre adat



Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: a műkő lábazati felújítás a jelenlegi friss

homlokzati színezéssel kissé zavaró

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, egy parasztpolgári

lakóház, mely gazdag barokkos díszítéssel, hajlított hármas osztású

fa ablakszárnyakkal és ceglédi fedett kapuépítménnyel még a

mezővárosi lakóház építészet karakterét őrzi.

Védelem jellege: az utcai homlokzat tömege, homlokzati díszítése

és csatlakozó kapuépítménye

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Sorszám: 

69. Cegléd

Tulajdonviszonyok:  magántulajdon

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  megfelelő

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód: hézagolt zártsorú 

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 538 Cím: Szőlő utca 34.



Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: vakolat minőség sajnos az építészeti

részleteket nem igazán mutatja, a lábazatburkolat (ragasztott kőlapka)

anyaghasználata a múlt századi  épülettel nem harmonizál

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, a kisebb méretű 4

ablakos parasztpolgári ház példája, mely egyszerű vakolat díszítések

rajzolatával a lakóházak szép arányú még megmaradt  eleme.

Védelem jellege: utcai homlokzat tömege, nyílászáró arány

rendszere, díszítése és utcai kapuépítménye

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Sorszám: 

70. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  felújított

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti , hézagolt zártsorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 788 Cím: Magyar utca 4.



Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: az épület egyeztetett színterv nélkül

felújításra került, és a kiemelt párkány színezése az épület

színharmóniája javítandó

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, karakteres, 4 ablakos

parasztpolgári ház díszítéseivel, faablakaival a XX. sz-i háború előtti

lakóház építészet még megmaradt példája , mely léptékében,

tömegében a történelmi mezővárosi utcaképet idézi.

Védelem jellege: épület tömege, homlokzati díszítése, nyílászáró

rendszere

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Sorszám: 

71. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  megfelelő

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti hézagolt zártsorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 789 Cím: Magyar utca 6.



Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti, oldalhatáron álló

Sorszám: 

72. Cegléd
Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Hrsz.: 253 Cím: Pesti út 3.

Védelem jellege: épület tömege, nyílászáró rendszere,

tetőszerkezet arányrendszere, az épülethez tartozó klasszikus

történelmi kiskapu és nagykapu építménye

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: -

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület tömege, utcai homlokzata, kapuépítménye

valószínűen az egyik legrégebbi megmaradt lakóépülek között lehet

Cegléden. Tömör zömök jellege, kisméretű utcai ablakai, vastag

falszerkezetű kapuépítménye a katolikus parókia jegyeit viseli, korban

valószínűen azonos vele. Homlokzati fal , ablakszemek és magas

meredek tetőszerkezet aránya a magyar vidéki paraszti építészet

tiszta szépségét ,arányrendszerét mutatja.

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  megfelelő



Sorszám: 

73. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  vakolatok omladozók

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti oldalhatáron álló

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 3590 Cím: Bercsényi utca 29.

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület kontyolt tömege, utcai homlokzata a belvárosi

utcakép történelmi megjelenését őrzi. Három vakolat falpillérel 2

részre osztott 4 ablakos parasztpolgári sarokház díszítéseivel míves

íves lezárású faablakaival és keretező vakolat tagozataival a háború

előtti lakóház építészet példája. Az épület oromzatos konytolt

szerkezete padlástéri ablakszemmel egy sajátos tipusa a kor lakóház

építészetének.

Védelem jellege: utcai épülettömeg aránya, nyílászáró rendszere

díszítései, tetőablak szemek

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: A kerítés építménye kapuzata nem

eredeti, felújításra szorul

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat



Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  felújításra szorul

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti hézagolt zártsorú

Sorszám: 

74. Cegléd
Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Hrsz.: 106 Cím: Ady Endre utca 1.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: -

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület tömege, karakteres eredeti díszítései egyedi , és

különleges polgári épület megjelenést mutat. Geometrikus

párkánydíszítése, a homlokzati vakolat struktúrák teljesen egyedi

karakterű megjelenése, és tömegében is magas alápincézett épülete

a városi fejlődés, polgárosodás emléke.

Védelem jellege: utcai épület tömege, nyílászáró rendszere,

díszítése

Tervező: nem áll rendelkezésre adat



Sorszám: 

75. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Cegléd Város Önkormányzata

Jelenlegi funkció: nevelési-oktatási épület

Műszaki állapot:  megfelelő

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód:  utcafronti hézagolt zártsorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 107 Cím: Ady Endre utca 3.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: az eredeti kapuépítmény már nem látható

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület ritka ceglédi polgári lakóépület , mely kő burkolat

homlokzati díszítéssel kialakított . Megjelenése teljesen egyedi

homlokzatú polgári épület, aszimmetrikus homlokzattal, jó arányú

modernizáló tömegképzéssel.

Védelem jellege: utcai épület homlokzata, tömege,

anyaghasználata, nyílászáró rendszere

Tervező: nem áll rendelkezésre adat



Sorszám: 

76. Cegléd

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Műszaki állapot:  megfelelő

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti, hézagolt zártsorú

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok
Hrsz.: 2850 Cím: Csatorna utca 2.

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

Javaslat/ Megyjegyzés: az épület színezése újragondolandó

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület a polgári lakóház építészet megmaradt példája

díszes, fedett száraz kapubejárattal Az íves épületsarok

megoldása, az íves párkánnyal, és fedéssel, a saroktelek beépítések

építészetének jellemző megoldása volt . A cserépfedés a díszes

"kakas tarajos" kúpcserepekkel az eredeti padlásszemmel az épület

karakterét őrzi .

Védelem jellege: utcai épület homlokzata, anyaghasználata,

nyílászáró rendszere, díszítések.

Tervező: nem áll rendelkezésre adat


