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a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására 
 
 

         
 
1. Helye:Vác, Liszt F. sétány 13.                         Hrsz: 2907 
2. Védettségi kategória: helyi egyedi védett épület 
3. A védett érték rendeltetése: lakóház 
4. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Iroda 
5. A védelmet megállapító rendelet: 21/2012. (V.18). önkormányzati rendelet 
6. A védelem indoklása: A Duna-part Liszt Ferenc sétányának, az akkori Felső Duna sornak a 

szabályozása az 1910-es években indult, és az 1930-as évek elején fejeződött be. Ekkor alakult 
ki a mai telekstruktúra. A védelemre javasolt épület telke is e szabályozás során jött létre.  
Az érintett ingatlan több Duna-parti telekkel együtt eredetileg a Váci Sport Egyesület 
Evezősosztály tulajdonát képezte. Tőlük vásárolta meg Boros Ilona, a ház építtetője. 
A ház tervezője Borbély Ferenc és Oberländer Endre volt. A kor szokásainak megfelelően 
nem csak mérnökök, hanem építőmesterek, építési vállalkozók is voltak. Sok váci ház 
tervezése és építése fűződik a nevükhöz. 
A bizonyos társadalmi rétegek körében akkoriban már hazánkban is divatos építészeti 
stílusnak megfelelően egy modernista felfogású épületet terveztek és építettek meg. Az épület 
országos szinten – építészeti szempontból – nem kiemelkedő alkotás, azonban Vác területén 
nagyon kevés eredeti, modernista stílusjegyeket hordozó ház található a két világháború 
közötti időszakból, ezért javasolt a védelme. 

7. A védelembe vett érték leírása:  Az új építészeti gondolatok, a modernista látásmód a két 
világháború közötti időszakban, hazánkban is egyre inkább teret hódított. A nyugati 
Werkbund mintatelepek hatására Budapesten 1931-ben felépített Napraforgó utcai lakótelep 
volt az első jelentősebb alkalom az új formanyelv bemutatására. A Liszt Ferenc sétány 13. 
szám alatti, 1933-ban épült villaépület is a modern stílusjegyeit hordozza. Az alaprajzi 
elrendezés arról tanúskodik, hogy egy tehetősebb család lakóépületéről van szó. Az előtérből a 
hallon keresztül közelíthető meg a Duna-partra néző tágas, íves záródású nappali és az étkező, 
a hátsó részen kaptak helyet a kiszolgáló funkciók: a konyha, kamra és a lépcsőház. Az 
emeleten lévő hálószobából egy csodálatos panorámát nyújtó nyitott teraszra lehetett kilépni, 
mely sajnálatos módon – az épülettömeg arányait rontva – később beépült. Az emeleten 
található a fürdő, a cselédszoba és a gardrób. Az épület részben alápincézett, itt egy 
mosókonyha és hozzá kapcsolódó szárító kapott helyet.  
A villa az 1933. július 7-én kiadott építési engedély alapján épült. Tulajdonosa Boros Ilona 
volt, de az épület tervrajzain nagyságos Boros Andor úr szerepel, mint építtető. A kettejük 
közötti rokoni kapcsolat nem tisztázott. A téglagyáros dinasztiához tartozó Oberländer Endre, 
valamint Borbély Ferenc volt az épület tervezője és kivitelezője. 
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8.  Mellékletek, fotódokumentáció: 
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