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Alapadatok: 

helyrajzi szám: 13067 

megnevezés: nyaraló, majd lakóház 

beépítési mód: szabadon álló 

szintszám: P+F+1 

funkció: lakó 

állapota: utcai rész felújítandó, toldalékrész felújított 

helyszínrajz: 

 
 

ortofotó: 
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Építészettörténeti adatok: 

építés éve: 1904-1905 

építtető: Loebl Izor (papírkereskedő) és neje (Deutsch Malvina) 

tervező: Popper Zsigmond 

kivitelező: Szakál Lukács 

stílusa: szecesszió 

történeti jelentősége: 1950: Rakovszkyt innen telepítették ki családjával Jászapátiba 

átalakítások: 1909-1910: nyaraló toldaléképítkezés; építtető: Loebl Izor és neje;   
tervező: Bauer Emil; kivitelező: Rothauser Lajos és József.   
1923: nagyméltóságú dr. Rakovszky Iván lakóházán végzendő 
átalakítások tervezete; tervező: Jablonszky Ferencz. 
1943: egyemeletes lakóház belső átalakítási terve; építtető: 
nagyméltóságú dr. Rakovszky Iván; tervező: Bajzát Imre; kivitelező: 
Krebs András Károly.  
Államosítást követően kisebb lakásokra osztás, homlokzat, 
tetőszerkezet teljes átalakítása.  
1963: toldalékszárny leválasztása. 

                                                                                                                                                

Építészeti érték ismertetése: 

homlokzatképzés: vakolt, terméskő lábazat, kovácsoltvas ablakrácsok 

bejárat/portál: toldalék külön bejárat 

homlokzati szerelvények: előtetők 

épületdíszek: eredetileg voltak, jelenleg nincs 

emléktábla: Rakovszky család 1755-ös évszámmal ellátott tardosi vörös 
mészkő címere a toldalék falában befalazva 

nyílászárók: fa 

lépcsőház: zárt 

lift: nincs 

kapu: kovácsoltvas 

kerítés: kovácsoltvas 

udvar kialakítása: többnyire burkolt (gyeprács), előkertben nyitott, fedett autóbeálló 

tető/tetőfelépítmények: összetett kontyolt magastető oromfallal 

belső téralakítás: lépcsőház belső nyílászárói, kovácsoltvas korlátja eredetiek 

történeti berendezések: nincs adat 

zavaró elemek: előtetők, konvektor kivezetések, védőcsövek 
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Építészeti, történeti, művészeti érték összefoglalása: 

Nagyságos Loebl Izor papírkereskedő, Popper Zsigmond építész és Szakál Lukács kivitelező 

tervei alapján, eredetileg földszintes nyaralónak tervezett, majd 1905-ben a használatbavételi 

engedélyen egyemeletes nyaralónak megnevezett, kétlakásos lakóépület, szecessziós stílusban. 

 

1910-re Bauer Emil tervei alapján, egy külön, kert felől önálló bejárattal rendelkező L alakú 

toldalékot építettek a meglévő épülethez, melynek falába a bejárat mellett a Rakovszky család 

1755-ös évszámmal ellátott tardosi vörös mészkő címere van befalazva. E házban élt dr. 

Rakovszky Iván (egy 1923-s helyszínrajzon már, mint tulajdonos van feltüntetve) 1950-ig, több 

bútora 1950-ben védett iparművészeti értékké lett nyilvánítva. 

Eredeti, egyedi, különleges szecessziós homlokzata a díszítményekkel sajnos elpusztultak, de 

egyedi kialakítású utcai kerítése jó állapotban van.  

 

A védelem tárgya: 

Az épület tömegformája, homlokzati megjelenése: nyílászárók elhelyezése, méretei, osztása, 

utca felőli előlépcső kovácsoltvas korláttal.  Az eredeti, egyedi kialakítású, utcai kerítés 

terméskő lábazata a kovácsoltvas kerítéselemekkel, kétszárnyú gépkocsi kapuval. Az oldalkert 

felől megközelíthető zárt lépcsőház lépcsőkorlátja, az eredeti lakás bejárati ajtók. 

 

 

   

 

 

 

 

Helyi értékvédelmi nyilvántartásba vétel esetén a nyilvántartási adatok: 

Nyilv.tart.szám: Cím: Hrsz.: Megnevezés: Értékvéd. dok. 
száma: 

Védelem 
típusa: 

Döntés 
száma: 

 Nyúl utca 10. 13067 lakóház ÉVD.034 egyedi  
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 Fotódokumentáció: 

Utcai homlokzat, 1904 (BFL) 

Kerítésterv, 1905 (BFL) 
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Földszint, 1. emelet alaprajzok, 1904 (BFL) 

1. emeleti alaprajz, 1909 (BFL)                                                                                  Keleti homlokzat, 1909 (BFL)                                                                                           
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2021.08.10. 
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2021.09.01. 

2021.08.10. 
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Forrásjegyzék:  

Budapest Főváros Levéltára (BFL), HU BFL XV.17.d.329 – 13067 jelzet 

Verrasztó Gábor: Hálószoba a télikertben, Napkút Kiadó, Budapest, 2017, 106-109 oldal  


