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1. Helye: Vác, Ősz u. 5.                         Hrsz: 3940 
2. Védettségi kategória: helyi egyedi védett épület 
3. A védett érték rendeltetése: egykori múzeumépület, ma imaház 
4. Védelemre javaslatot tett: Főépítészi Iroda 
5. A védelmet megállapító rendelet: 21/2012. (V.18). önkormányzati rendelet 
6. A védelem indoklása: Az épület helyi védelem alá vétele mind építészeti, mind történeti 

szempontból indokolt. Vác város fotóiparhoz, a fotókémiához való kötődése vitathatatlan, 
hisz 85 éven át jelentős fotóipari tevékenység zajlott a városban. De nem csak helytörténeti, 
hanem országos fotótörténeti szempontból is jelentős volt a gyűjtemény, hiszen ez volt 
hazánkban az első fotótechnika-történetet bemutató kiállítóhely. Építészeti szempontból 
szintén indokolt az épület védelme, hiszen a hazai építészet kiemelkedő, egy nagy 
építészgenerációhoz tartozó alakja által igényesen, esztétikailag kimagasló színvonalon 
megtervezett és kivitelezett alkotás. Azért is fontos figyelmet fordítani az épületre, mert a 
közeli Hősök Temploma felépítésével megszűnik annak a református gyülekezetet szolgáló 
funkciója, így újra üresen marad. További hasznosítása, jó karban tartása fontos városi érdek. 

7. A védelembe vett érték leírása: A gyűjteménynek szánt épületet, mely a Művelődési ház 
szomszédságában állt, a Városi Tanács bocsátotta rendelkezésre. A ház eredetileg intézőlakás 
volt, majd óvoda üzemelt benne; kőalapokkal és kőlábazattal készült vályogfalú fagerendás 
födémű cseréppel fedett épület volt. Az oldalhatáron álló, oromfalas kialakítású ház a kert felé 
széles, faoszlopokra támaszkodó tornáccal rendelkezett.  
Az épület tervezésével a Képző- és Iparművészeti Lektorátus kijelölése alapján Szrogh György 
okleveles építészmérnököt bízta meg a város. A feladat egy kiállítótér, a hozzákapcsolódó 
szélfogó és árusító előtér, egy vizes helyiség, valamint egy gépészeti helyiség kialakításának 
megtervezése volt. Az egységes nagy kiállítótér a harántfalak elbontásával alakult ki, a 
megmaradó falszakaszok a főfal megtámasztását szolgálták. A tetőszerkezet csak a szükséges 
helyeken került átalakításra, ott, ahol a harántfalra szerkesztett födémet ki kellett váltani. A régi 
tornác helyére egy új, szélesebb tornác került, melynek végét egy-egy új épületrész zárta le. 
Ezek biztosítottak a kiegészítő funkcióknak helyet. A tornác hátsó részénél lévő épületrészbe 
került a vizesblokk, illetve a gépészeti tér, előre pedig az előtér-porta.  A tornác egy fedett és 
egy nyitott tornácrészből állt, utóbbi vezetett át a kertbe, előbbi pedig egy későbbi esetleges 
múzeumbővítés lehetőségét biztosította. Az épület funkcióját a megnövelt utcai homlokzaton 
megjelenő, fényképezőgép objektívjére emlékeztető nagyméretű üvegablak jelezte. 
A tervet a Képző- és Iparművészeti Lektorátus kiváló minősítéssel értékelte. 
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A kivitelezést a Városgazdálkodási Vállalat végezte, a teljes bekerülési költség 6.533.000 Ft 
volt. 

 
8.  Mellékletek, fotódokumentáció: 
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