
A helyi védelemre javasolt Márkó hrsz.: 9, Petőfi u. 17. 
számú volt lakóépület értékleltára  

az 5. melléklet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint 

 

A. AZONOSÍTÓ ADATOK: 

1. Helyszín megnevezése: Márkó község hrsz.:9 (volt lakóépülete)  

2. Település, településrész; megye: Veszprém megye, Márkó község ófalu 

településrész 

3. Cím: Márkó, Petőfi utca 17. 

4. Helyrajzi szám: 9 

5. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták: X: 28974.2742   Y: 43021.5286 

6. Nyilvántartási azonosítója Márkó Lakó 1 

7. Adatfelvevő neve, elérhetősége; aláírás: Németh Ferenc okl. építészmérnök  

 
8. Adatfelvétel dátuma: 2019. június 2. 

B. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY 

1. Épület/építmény alapadatai: 130,6 m2 bruttó alapterületű lakóépület 

1.1. Épület/építmény megnevezése: lakóépület 

1.2. Építményfajta: klasszikus kőépület 

1.3. Típus: kéttraktusos lakóház, szabadkéményes konyhával 

1.4. Jellemző stílus: Sváb XIX. századi tipikus háromablakos utcai szobával, 

szabadkéménnyel 

1.5. Jellemző datálás: XIX. század második fele 

1.6. Eszmei értékek: 25-30 MFt 

1.7. Jelentőség: tipikus eredeti Sváb épület változatlan formában lehetséges 

megőrzése 

1.8. További védelem: helyi védelem 

2. A homlokzatképzés és a díszítmények anyagai, szerkezetei 

2.1. Előépítmények: nincs 

2.2. Homlokzatok: utcai homlokzaton klasszikus tipikus vaklathúzások a nyílások és 

a sarok körül, valamint vakolatdíszek az ablakok fölött, a timpanonban és a csúcsban. 



2.3. Tető és tetőfelépítmények: hagyományos háromállásos tető vonófás 

főállásokkal. 

3. Védett helyi értékek helyiség adatlapja 

3.1. A helyiség: két szoba, kamra, előszoba, szabadkéményes konyha 

3.1.1. helye : a szobák az épület két végében találhatók. A konyha középen a 

bejárattal szemben a kamra a hátsó szoba mögött. 

3.1.2. helyiségek száma: 5 

3.1.3. megnevezése: eredeti funkciójuk szerinti 

3.1.4. aktuális funkciója: az épülete jelenleg hosszabb ideje lakatlan. A helyiségek 

funkciója még az eredeti szerinti. 

3.1.5. történeti rendeltetése: lakóépület 

3.1.6. mérete, alapterülete, belmagassága: az épület bruttó 130,6 m2, 

belmagassága 250-280 cm 

3.2. Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei: 

55-60 cm vastag kő-tégla falak, fafödémes (parasztfödémes) szobák, dongaboltozatos 

előszoba, szabadkéményes (tégla) konyha. értékes  

3.3. Beépített történeti berendezések: A tisztaszobában beépített téka a XIX. század 

végéről, konyhában középkemence téglából,  

3.4. Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai: konyhai 

középkemence, füstjáratok a falban, melyek a szabadkéménybe torkollnak,  

3.5. Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 

meglévő megőrizhető világítási berendezések 

3.6. Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok: konyha 

padlóburkolata restaurálva megőrizhető (megőrzendő) 

3.7. Egyéb történeti alkotórészek, tartozékok: az épület jelenlegi állapota leromlott, 

de történetileg egészében, belső fent leírt fragmentumaival megőrizhető, bemutatható, 

a tervezett tájház funkcióra kiválóan alkalmas. 

F. MELLÉKLETEK 

1. Térképkivágat, helyszínrajz (kivágat azonosítási adatai: térképlap száma, térkép 

vetülete és méretaránya) 

2. Fotódokumentáció 

3. Magyarországi Tájházak központi Igazgatóságának helyszíni szemle 

jegyzőkönyve. 
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MÁRKÓ, PETŐFI UTCA 17. HRSZ.: 9 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A HELYI VÉEDELEM ÉRTÉKLELTÁRÁHOZ 
 

 

 

 

Az épület a Petőfi utca felől 



 

 

Az utcai tipikus háromablakos homlokzat a vakolatdíszekkel, vakolathúzásokkal 

 



 

 

Az udvari homlokzat 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szabadkéményes konyha a középkenecével 

 



 

 

FALITÉKA A TISZTASZOBÁBAN 






