
MICSINAY-KÚRIA, ASZÓD 
ÉRTÉKLELTÁR 

2170 Aszód, Szőlő utca 11. Hrsz.: 523 

 
Légifotó 1961-ből. forrás: https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/83646 

 
Fénykép az 1930-as évekből  



AZONOSÍTÓ ADATOK: 

1. Helyszín megnevezése (építmény együttes esetén az építmények felsorolása) 
Micsinay-kúria, a vele egybeépült pince és külön épületben istálló. Továbbá a hozzá tartozó 

kert, benne Micsinay Ernő és ifj. Micsinay Ernő sírja és földi maradványai. 
2. Település, településrész; megye: Aszód, Pest megye 
3. Cím: 2170 Aszód, Szőlő utca 11. 
4. Helyrajzi szám: 523 
5. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták: É 7°39'25.6" K 19°27'50.9 
6. Adatfelvevő neve, jogosultsága:  

Szepesi Ákos műemlékvédelmi szakmérnök, (szakértői szám: 21-0498) 

szepesiakos@yahoo.com 
Fényképeket készítette: Hayde Tibor Ervin  
Archív képeket és a felmérési alaprajzokat Tímár Lőrinc bocsájtotta rendelkezésünkre. 
7. Adatfelvétel dátuma: 2021. 

 

ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY 

1. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI 

1.1. Épület/építmény megnevezése: Micsinay-kúria 
1.2. Építményfajta: kúria és gazdasági épület 
1.3. Típus: lakóház 
1.4. Jellemző stílus: századfordulós (historizáló) 
1.5. Jellemző datálás: XIX. sz közepén épült. Kibővítve a XIX-XX. század fordulóján. 
1.6. Eszmei értékek:  
Az épület egyrészt emléket állít a Podmaniczky család itteni szőlőbirtokának, azzal, hogy 
egykori pincéje a mai kúria része. Másrészt a tanítói sorból újra felemelkedő kisnemes, 
Micsinay Ernőre is emlékezhetünk, illetve tágabb értelemben a felemelkedő kisnemesi 
rétegre is. Aszódon a Podmanicky-Széchenyi kastély, mint főúri építészet mellett, kevés a 
kisnemesi emlék, így kiemelkedően fontos, hogy ezzel az épülettel megőrizzük e 
társadalmi réteg ízlésvilágát, anyagi lehetőségeit, életvitelét. 
 
1.7. Jelentőség:  
A századfordulón épült kúria kétszintes tömegével, terepre illesztésével, stílusjegyeivel 
túlmutat a magyarországi kúriális építészeten, már egyfajta átmenetet képez a XX. század 
elején divatos villaépítészetnek, melybe az ismeretlen tervező belecsempész egy sajátos 
mediterrános, olaszos hangulatot is. Segít ebben a nyílások mérete, zsalus kialakítása, a 
tömör-áttört részek arányrendje, a terasz elhelyezkedése a kert függőkertes kialakítása 
valamint a gazdasági épület elhelyezkedése és annak a főépülettel rokon kialakítása. Ilyen 
léptékű és ízlésvilágú kisnemesi úri lak ebből az időből kevés van az országban. 
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2. A HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS A DÍSZÍTMÉNYEK ANYAGAI, SZERKEZETEI 

2.1. Előépítmények  
2.1.1 Lépcsők 
Az északi homlokzat előtt műkő előlépcső található a lépcsőházi ajtó előtt 4 fokos, a 
konyha előtt 2 fokos lépcső. 

 
2.1.2 Előépítmények 
Nem található. 
 
2.2. Homlokzatok 
2.2.1. Tagozatok 
2.2.1.1. Lábazat 
Vakolt, sötétszürke lábazat. 
 
2.2.1.2 Párkány, párkányzat 
Egyszerű, húzott osztópárkány. 
 
2.2.1.3. Mellvéd, attika, oromzat 
Mosókonyha feletti terasznak műkő korlátja van. Négyzetes hasáb alakú kő oszlopokkal. 
 
2.2.1.4. Nyíláskeretezés 
Nem található. 
 
2.2.1.5. Egyéb tagozatok 
Négy függőleges, az övpárkánnyal megegyező méretű és kinézetű lizénával a 
homlokzatot három részre osztja. 
 
2.2.2. Egyéb homlokzati elemek, szerkezetek (erkély, függő folyosó):  
Nem találhatók. 
 
2.2.3. Díszítmények 
Nem található. 
 
2.2.3.1. Épületszobrászati díszek. 
Nem található épületszobrászati dísz. 
 
2.2.3.2. Díszítő festés 
Nem található díszítő festés. 
 
2.2.5. Burkolatok 
Nem található burkolati elem a homlokzatokon. A falszerkezet simára vakolt, világos 
drapp színű.  
 
2.2.6. Külső nyílászárók 
2.2.6.1. Ajtók. 
Többnyire borított ácstokos vagy ácstokos szerkezetűek. Bővebben az értékleltár szerint! 
 



2.2.6.2. Ablakok 
Kapcsolt gerébtokos ablakok. Az északi főhomlokzaton eredetileg zsalusak voltak.. 
Bővebben az értékleltárban. 
 
2.3. Tető és tetőfelépítmények 
2.3.1.Forma: 
A kúria nyeregtetős, mindkét végén kontyolt tömeggel. A tornác lefedése egy alacsonyabb 
hajlásszögű tetőfelülettel csatlakozik a nyeregtetőhöz. 
 
2.3.2. Szerkezet 
Födémmel egybeépített torokgerendás fedélszerkezet. A kötőgerendák a padlástérben 
mestergerendához vannak felkötve. 
 
2.3.3. Héjazat, tetőfedés 
Égetett agyag színű, hornyolt cserépfedés. 
 
2.3.4. Tetőfelépítmények: 
2.3.4.1. Kémények és kiegészítők 
3 db egykürtős kémény.  
 
2.3.4.2 Tetőablakok, nyílások 
A tetősíkból egykor kiálló két padlásablaka is eltűnt az idők folyamán. 
 
2.3.5. Díszítmények 
2.3.5.1. Díszmű, bádogos munkák 
Nem található. 
 
2.3.5.2. Kerámia díszítmények 
Nem találhatóak 
 
2.3.6. A tető egyéb elemei: 2.3.4. – 2.3.5. szerint 
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H-É (homlokzat jele) 

Északi főhomlokzat 

A futónövénnyel erősen benőtt homlokzat, a sok lemállott rész miatt leginkább a 
korabeli fotó alapján lehet azonosítani tagozatait, részletképzését. Egy vízszintes 
övpárkány és 4 lizéna, ebből kettő a sarkokon összesen 8 mezőre osztja a homlokzatot. 
A földszinten a falmezők kváderezett (vakolatból húzottak) voltak. Ez ma már csak 
nyomokban azonosíthatóak. 
Az emeleti rész 2+3+2 tengelyes homlokzati képletű. Az alsó szint igazodik a fenti 
nyílástengelyekhez, annyi különbséggel, hogy két keskeny ablak is megjeleneik lent. 
Így  a földszint képletet: A+1(kisablak)+A+vakablak+2+kapu+1(kisablak)+A képletű. 
Ez megváltozott az eredeti elrendezéshez képest, ami a következő volt: 
(A+1(kisablak)+A+1+vakablak+A+kapu+1(kisablak)+A ) Míg az emeleti szint teljesen 
szimmetrikus, addig az alsó szinten a vakablak, az ajtók és pincekapu megtöri ezt a 
merevséget, játékot adva a homlokzatnak.  

 
Északi homlokzat 2020 

 
Fénykép az 1930-as évekből 

 



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
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H-K (homlokzat jele) 

Keleti homlokzat 

 
Ehhez a homlokzathoz egy lapostetős mosókonyha kapcsolódik, mely az emeleti 
szinten egy terasz, műkő korláttal. Erre a teraszra nyílik a lépcsőház egy ablaka és 
egy ajtaja, illetve a fedett tornác, azaz a veranda fix portálja. A nyílásokat nem 
tartalmazó rész további 3 falmezőre osztódik. A korabeli fényképeken még két 16 
üvegszemű, fix ablak látszik, ezeket mára eltűntek. 

 

 
Keleti homlokzat 2021 

   
Fénykép az 1930-as évekből 

 
  



 

Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
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H-D (homlokzat jele) 

Déli homlokzat 

Déli homlokzat: 
Egyszintes, beüvegezett tornácos homlokzat, összesen 8 pillérrel, középen 
ajtóval tőle mindkét irányban 3-3 ablakkal. A teljes szimmetriát a jobboldali 
utolsó ablak töri meg, amiben egy ajtó is helyet kapott. 

 

 
Déli homlokzat 2021 

 
Fénykép az 1930-as évekből 



3. VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK HELYISÉG ADATLAPJA 

 
  



 

Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.01. (helyiség szám) Mosókonyha (helyiség megnevezése) 
20,68  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója használaton 
kívüli mosókonyha 

4,70 m (széles) történeti rendeltetése 
mosókonyha 

4,40 m (hosszú) belmagasság: 

Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Nem található. 
Beépített történeti berendezések  

Két zsalus ablaka, ajtó elpusztultak. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 
 

 
 

 
 
  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.02. (helyiség 

szám) 
Lépcsőház (helyiség 

megnevezése) 
9,14  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
lépcsőház 

1,80 m (széles) történeti rendeltetése 
lépcsőház 

5,08 m (hosszú) belmagasság: 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett mennyezet és falak. Műkő, emeletre felvezető lépcső. 
Beépített történeti berendezések  

Földszinti kétszárnyú, ácstokos, váztáblázatos, felülvilágítós ajtó építéskori, de bélletes 
betétmezői cseréltek. Díszes kilincse és címere eredeti. 
A lépcsőn felérve, balra található egy építéskori, egyszárnyú, borított ácstokos, teraszajtó, 
váztáblázatos ajtólappal, felső 2/3 része üvegezett. 3 függőleges és 3 vízszintes osztóval 16 
üvegmezője van. 
Építéskori, keleti homlokzatra nyíló 56 üvegmezőre osztott fix ablakportál. 
Déli homlokzatra nyíló ablakportál, mely parapetén tömör, váztáblázatos ajtó található. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Padlásra felvezető fa lépcső. 
 

   



 

  
Egykor a teraszra nyíló ajtó 

 
Keleti homlokzatra nyíló portál 

 
 
  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.03. (helyiség 

szám) 
Konyha (helyiség megnevezése) 

18,25  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli helyiség 

2,8 m (széles) történeti rendeltetése 
konyha 

6,44 m (hosszú) belmagasság: 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett mennyezet és falak.  
Beépített történeti berendezések  

Felülvilágítós egyszárnyú, kétrétegű, üvegezett ajtó építéskori. Az ajtószárny felső 
üvegezett része 16 üvegmezőre osztott. A külső, üvegezett szárnyak helyén zsaluk voltak. 
Mellette lévő keskeny, felülvilágítós, kapcsolt gerébtokos ablaka szintén építéskori. Mind a 
szárny, mind a felülvilágító 4-4 üvegmezőre osztottak.  
A helyiségnek eredetileg volt ablaka, de azt áthelyezték az F.07.-es helyiségre. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 

   
  A nyílászárók külső képe 2021-ből és az 1930-as évekből. 

 
  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.04. (helyiség 

szám) 
Kamra (helyiség megnevezése) 

5,60  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli helyiség 

 (széles) történeti rendeltetése kamra 
 (hosszú) belmagasság: 

Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett mennyezet és falak.  
Beépített történeti berendezések  

1 db váztáblázatos, borított ácstokos ajtó. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 
 

   
 

 

Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.05. (helyiség 

szám) 
Wc (helyiség megnevezése) 

2,12  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli wc 

 (széles) történeti rendeltetése ? 
 (hosszú) belmagasság: 

Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett mennyezet és falak.  
Beépített történeti berendezések  

1 db váztáblázatos, borított ácstokos ajtó. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 
 

   
 

  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.06. (helyiség 

szám) 
tároló (helyiség megnevezése) 

4,54  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli tároló 

- m (széles) történeti rendeltetése - 

- m (hosszú) belmagasság: 

Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett mennyezet és falak. Vélhetően a födémszerkezet borított fafödém, 
míg a falszerkezet tégla. A beton aljzat nem képvisel értéket. 
Beépített történeti berendezések  

1 db borított ácstokos, felül üvegezett, váztáblázatos egyszárnyú belső ajtó. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 

 
   
 

  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.07. (helyiség szám) Szoba (helyiség megnevezése) 
20,04  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli szoba 

5,11 m (széles) történeti rendeltetése 
szoba 

3,92 m (hosszú) belmagasság: 

Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett mennyezet és falak. A helyiségen végigfut egy mestergerenda. 
Vélhetően a födémszerkezet borított fafödém, míg a falszerkezet tégla. A beton aljzat nem 
képvisel történeti értéket. 
Beépített történeti berendezések  

2 db kapcsolt gerébtokos, kétszárnyú, felülvilágítós ablak. A főszárny és a felülvilágító 
magassága megegyezik. Minden szárny 4 üvegmezőre osztott. Eredetileg zsalutáblájuk is 
volt, de az az idők során elpusztult. Fotó szerint eredetileg az egyik ablak vakablak volt, a 
másik meg egyszárnyú ajtó. Valószínűleg a mostani, konyhához tartozó vakablak helyén 
levőt helyezték át.  
1 db borított ácstokos, tömör, váztáblázatos egyszárnyú belső ajtó. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 

 
   

 
  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
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F.07. (helyiség 

szám) 
Pince előtér (helyiség 

megnevezése) 
20,27  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli pince 
előtér 

3,99 m (széles) történeti rendeltetése pince 
előtér 

5,08 m (hosszú) belmagasság: 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett falak. A helyiségen végigfut egy mestergerenda. Födémszerkezet 
borított fafödém, míg a falszerkezet tégla. Aljzata döngölt agyag és kő. 
Beépített történeti berendezések  

Építéskori, ácstokos, kétszárnyú, szegmensíves szemöldökű külső ajtó. Kétrétegű szárny, a 
külső oldalon átlós irányú deszkázat. Díszes kilinccsel és címkével.  
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Oldalfalon található kosárgörbe szemöldökű, falfülke, téglából falazva, fehérre meszelve. 
 

     
Belső tér                          falfülke                              külső ajtó   

 
 
  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
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F.08. (helyiség szám) Pince belső előtér (helyiség 

megnevezése) 
22,74  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója pince előtér 

4,87 m (széles) történeti rendeltetése a mögötte 
levő pincével egy teret képzett, 
abból falazták le. 

4,67 m (hosszú) belmagasság: 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Tégla dongaboltozat, fehérre meszelve. Aljzata döngölt agyag. 
Beépített történeti berendezések  

Félköríves záródású, fa kétszárnyú, ácstokos deszkaajtó. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 

 
 

 
  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.09. (helyiség szám) Pince (helyiség megnevezése) 
199,64  m2 (alapterület) jelenlegi funkciója pince  

4,87 m (széles) történeti rendeltetése ő pince 

33,80 m (hosszú) belmagasság: 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Tégla dongaboltozat, fehérre meszelve. Aljzata döngölt agyag. 
Beépített történeti berendezések  

Építéskori, ácstokos, kétszárnyú, szegmensíves szemöldökű külső ajtó. Kétrétegű szárny, a 
külső oldalon átlós irányú deszkázat. Díszes kilinccsel és címkével.  
Félköríves záródású, fa kétszárnyú, ácstokos deszkaajtó. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Oldalfalon található kosárgörbe szemöldökű, falfülke, téglából falazva, fehérre meszelve. 
 

 
 

 
 



  

Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

F.10. (helyiség 

szám) 
Tároló (helyiség megnevezése) 

7,87  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli tároló 

1,55 m (széles) történeti rendeltetése tároló 

5,08 m (hosszú) belmagasság: 

Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Vakolt, fehérre festett falak. A helyiségen végigfut egy mestergerenda. Födémszerkezet 
borított fafödém, míg a falszerkezet tégla. Aljzata döngölt agyag és kő. 
Beépített történeti berendezések  

Kapcsolt gerébtokos ablak, a konyha egyszárnyú ablakához hasonlatosan. 
Egyszárnyú, ácstokos ajtó. Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 

 
 

  



 

Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
Hrsz: 523           2021.02. 

 

E.01. (helyiség szám) Veranda 1 (helyiség megnevezése) 
11,67  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója közlekedő  

1,99 m (széles) történeti rendeltetése ő 
veranda 

5,65 m (hosszú) belmagasság: 2,92 m 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Fehérre festett, simára vakolt falak, pillérek, mennyezet. Tégla falak és pillérek, borított gerendás 
fafödém. Öntött terazzo padlóburkolat. A drapp alapszínben a helyiség falait  szegélyező, illetve 
a pillérekhez igazodó téglalap keretek, kb. 20 cm széles, vörös díszítő sávval készült. 
Beépített történeti berendezések  

Építéskori 2 db egyrétegű üvegezésű fix ablakportál. Középen nyitható résszel.  
A folyosót a verandától elválasztó oldal és felülvilágítós portál szerkezet. A portál alsó része 
tömör, az üveges részek gazdagon, játékos üvegosztásokkal, a fix részeken 24, az ajtólapon 13 
részre osztott. Az ajtólapon színes katedrálüveg szemek is találhatók. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. A helyiség fűtése gázkonvektorral biztosított. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
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E.02. (helyiség 

szám) 
Veranda 2 (helyiség 

megnevezése) 
21,13  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
közlekedő  

1,99 m (széles) történeti rendeltetése ő 
veranda 

10,50 m 
(hosszú) 

belmagasság: 2,92 m 

Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Fehérre festett, simára vakolt falak, pillérek, mennyezet. Tégla falak és pillérek, borított 
gerendás fafödém. Öntött terazzo padlóburkolat. A drapp alapszínben a helyiség falait  
szegélyező, illetve a pillérekhez igazodó téglalap keretek, kb. 20 cm széles, vörös díszítő 
sávval készült. Eredetileg a két veranda egy teret alkothatott, később választották ketté. 
Beépített történeti berendezések  

Építéskori 3 db egyrétegű üvegezésű fix ablakportál. Középen nyitható résszel.  
Építéskori 1 db kétszárnyú, ácstokos ajtó, váztáblázatos, üvegezett ajtószárnyakkal és fix 
felülvilágítóval. A tok kívül zöld, a szárnyak barna színűek voltak. Vasalatai cseréltek. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 

   
 



Micsinay-kúria, Aszód, Szőlő u 11. 
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E.03. (helyiség 

szám) 
Fürdő (helyiség megnevezése) 

6,36  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli fürdő 

1,80 m (széles) történeti rendeltetése ? 

3,53 m (hosszú) belmagasság: ? m 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Fehérre festett, simára vakolt falak, mennyezet. Falak szerkezete tégla, zárófödém borított 
gerendás fafödém. A beton padló nem képvisel értéket.   
Beépített történeti berendezések  

Földszinti konyhához hasonló, építéskori, kapcsolt gerébtokos, egyszárnyű ablak. 
Felülvilágítója és a főszárny magassága megegyezik. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. Értéket nem képvisel a villanybojler, zuhany, mosdó és a hozzátartozó 
szerelvények. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
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E.04. (helyiség szám) Szoba 1 (helyiség megnevezése) 
20,13  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója szoba 

3,92 m (széles) történeti rendeltetése szoba 
(női oldal?) 

5,13 m (hosszú) belmagasság: 3,68 m 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Az ablak szemöldökéig hengerelt mintás, sárgára festett, felette fehérre festett, simára vakolt 
falak, mennyezet. Falak szerkezete tégla, zárófödém borított gerendás fafödém. A padló 
halszálka mintás parketta.   
Beépített történeti berendezések  

1 db építéskori, borított ácstokos, kétszárnyú ajtó, tömör, váztáblázatos ajtószárnyakkal. Fehér 
színű. Alumínium kilics és címke, egyszerű diópánt. 
1 db építéskori, kapcsolt gerébtokos, kétszárnyú, felülvilágítós ablak. A főszárny és a 
felülvilágító magassága megegyezik. Minden szárny 4 üvegmezőre osztott. Eredetileg 
zsalutáblájuk is volt, de az az idők során elpusztult. Földszinti szobaablakhoz képest annyival 
másabb kialakítású, hogy a szoba fele a belső falsíkra díszes tokborítás fordul rá, ami egy 
keretbetétes szerkezettel a teljes kötényfalat díszíti. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. A helyiség fűtése gázkonvektorral biztosított. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Mennyezet közepén egyszerű kétágú függeszték nem képvisel értéket, de a világítás helye és 
jellege igen. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Mennyezeten stukkódíszes keretezés és a csillárnak szintén virágdíszes, stukkó dísz.  
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E.05. (helyiség szám) Szoba 2 (helyiség megnevezése) 
35,21  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója szoba 

6,86 m (széles) történeti rendeltetése 
szalon 

5,13 m (hosszú) belmagasság: 3,68 m 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Az ablak szemöldökéig hengerelt mintás, zöldre festett, csíkos (tapéta hatású), felette fehérre 
festett, simára vakolt falak, mennyezet. Falak szerkezete tégla, zárófödém borított gerendás 
fafödém. A padló halszálka mintás parketta.   
Beépített történeti berendezések  

2 db építéskori, borított ácstokos, kétszárnyú ajtó, tömör, váztáblázatos ajtószárnyakkal. Fehér 
színű. Alumínium kilincs és címke, egyszerű diópánt. 
3 db építéskori, kapcsolt gerébtokos, kétszárnyú, felülvilágítós ablak. A főszárny és a 
felülvilágító magassága megegyezik. Minden szárny 4 üvegmezőre osztott. Eredetileg 
zsalutáblájuk is volt, de az az idők során elpusztult. Földszinti szobaablakhoz képest annyival 
másabb kialakítású, hogy a szoba fele a belső falsíkra díszes tokborítás fordul rá, ami egy 
keretbetétes szerkezettel a teljes kötényfalat díszíti. Belül fehér, kívül zöld. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Korábbi fatüzeléses kályha füstcső bekötése és a hozzákapcsolódó kémény megőrződött, a 
kályha hiányzik. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Mennyezet közepén egyszerű háromágú függeszték nem képvisel értéket, de a világítás helye 
és jellege igen. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Mennyezeten stukkódíszes keretezés és a csillárnak szintén virágdíszes, stukkó dísz.  
 
 

 
 



   
Műemléki érték a fal festése és az ajtó díszes tokborítása is 
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E.06. (helyiség szám) Szoba 3 (helyiség 

megnevezése) 
22,59  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója szoba 

4,40 m (széles) történeti rendeltetése 
szoba (férfi oldal?) 

5,13 m (hosszú) belmagasság: 3,68 m 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Az ablak szemöldökéig hengerelt mintás, sárgára festett, felette fehérre festett, simára vakolt 
falak, mennyezet. Falak szerkezete tégla, zárófödém borított gerendás fafödém. A padló 
halszálka mintás parketta.   
Beépített történeti berendezések  

1 db építéskori, borított ácstokos, kétszárnyú ajtó, tömör, váztáblázatos ajtószárnyakkal. 
1 db építéskori, kapcsolt gerébtokos, kétszárnyú, felülvilágítós ablak. A főszárny és a 
felülvilágító magassága megegyezik. Minden szárny 4 üvegmezőre osztott. Eredetileg 
zsalutáblájuk is volt, de az az idők során elpusztult. Földszinti szobaablakhoz képest 
annyival másabb kialakítású, hogy a szoba fele a belső falsíkra díszes tokborítás fordul rá, 
ami egy keretbetétes szerkezettel a teljes kötényfalat díszíti. 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Korábbi fatüzeléses kályha füstcső bekötése és a hozzákapcsolódó kémény megőrződött, a 
kályha hiányzik. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Mennyezet közepén egyszerű háromágú függeszték nem képvisel értéket, de a világítás 
helye és jellege igen. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Mennyezeten stukkódíszes keretezés és a csillárnak szintén virágdíszes, stukkó dísz.  
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E.07. (helyiség szám) Konyha (helyiség 

megnevezése) 
7,17  m2 (alapterület) jelenlegi funkciója 

konyha 

1,99 m (széles) történeti rendeltetése 
toalett szoba, öltöző 
kabinet? 

4,03 m (hosszú) belmagasság: 3,68 m 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Fehérre festett, simára vakolt falak, mennyezet. Falak szerkezete tégla, zárófödém borított 
gerendás fafödém. A padló halszálka mintás parketta.  Nem képvisel értéket: kb. 1,70 m-től 
lefele 15/15 cm-es krémszínű falicsempe, hálós rakásban 
Beépített történeti berendezések  

Építéskori, borított ácstokos, egyszárnyú ajtó, tömör, váztáblázatos ajtószárnnyal. 
Építéskori, 1 db kapcsolt gerébtokos, egyszárnyú, felülvilágítós ablak. A főszárny és a 
felülvilágító magassága megegyezik. Minden szárny 4 üvegmezőre osztott. Eredetileg 
zsalutáblájuk is volt, de az az idők során elpusztult.  
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található! 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Mennyezet közepén egyszerű függeszték nem képvisel értéket, de a világítás helye és 
jellege igen. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
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E.08. (helyiség 

szám) 
Wc (helyiség megnevezése) 

1,993  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója wc 

1,00 m (széles) történeti rendeltetése wc? 

 1,99 m (hosszú) belmagasság: 3,68 m 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Fehérre festett, simára vakolt falak, mennyezet. Falak szerkezete tégla, zárófödém borított 
gerendás fafödém. A padló halszálka mintás parketta.  Nem képvisel értéket: kb. 1,70 m-
től lefele 15/15 cm-es krémszínű falicsempe, hálós rakásban 
Beépített történeti berendezések  

  
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
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T.01. (helyiség szám) Terasz (helyiség megnevezése) 
20,68  m2 

(alapterület) 

jelenlegi funkciója 
használaton kívüli terasz 

5,00 m (széles) történeti rendeltetése terasz 

5,00 m (hosszú) belmagasság: -- 
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei:  
Ismeretlen, vízszigetelt födémszerkezet, sárga kiskockás keramit burkolat. 
Beépített történeti berendezések  

Műkő korlát, négyzetes hasáb alakú balluszterekkel és 7 db lekerekített fejű oszloppal. 
Borostyán miatt erősen pusztuló állapot! 
Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai 

Nem található. 
Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok 

Nem található. 
 

 
 

 
1943 körül készült kép. 
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M.01. (helyiség 

szám) 
Melléképület, cselédlak és 
istálló 
 (helyiség megnevezése) 

82,68  m2 (bruttó 

alapterület) 

jelenlegi funkciója használaton 
cselédlak és istálló 

5,30 m (széles) történeti rendeltetése cselédlak 
és istálló 

15,60 m (hosszú) belmagasság: -- 

A főépülethez hasonlóan,  az istálló épület is kihasználja a terepadottságokat. Míg kelet felől 
kétszintes magastetős épületnek látszik, addig nyugat felől 1 szint magas épület. Az alsó szinten 
kaptak helyet az istállók, fent 3 cselédszoba, melyek tornácra nyílnak. Keleti főhomlokzatán a 4 
szobaablak nagyméretű, kapcsolt gerébtokos ablakainak mérete és változatos üvegosztásával a 
kúria ablakaihoz hasonló szellemiséget képvisel. Az alsó szinten lévő nyílásokat elmozdították, 
a most látható hármasablak is későbbi beépítés következménye. 
 

 

 
Fotó északkelet felől, 2021. 



 
A keleti homlokzat 1944-ben. 

 

 
Az épület délnyugat felől, 2020.dec. 
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K.01. (helyiség 

szám) 
Kertépítészeti elemek, 
növények 
 (helyiség megnevezése) 

A korabeli képek és az 1961-es légifelvétel alapján látható, hogy gondosan épített park vette 
körül egykoron a kúriát. Szökőkút, kerti lépcsők, földtámfalak, kerítések, pergolák, emelt 
ágyásszegélyek, kerti filagória. Ezek nyomai még ma is látszanak a kertben, így egyes elemek 

rekonstruálhatóak. Továbbá a kertben van eltemetve Micsinay Ernő és ifj. Micsinay Ernő is. 
 

 
Kert megmaradt elemei, szökőkút részlete. 

 



 
A kert szökőkúttal, filagóriával, 1930-as évek 

 
 

 
 
 
 


