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A rendelet hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szövegezése 2017.06.23-tól.  
 
Kelt: Bélapátfalva, elektronikus tanúsítvány szerint 
 

 
Dudásné dr. Géczi Erika 

jegyző 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete  

Bélapátfalva Város 

Helyi Építési Szabályzatáról 

 

 

Bélapátfalva Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6-7. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-

dés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Bélapátfalva Város Ön-

kormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. 

(IX.8.) ön-kormányzati rendelete 2. Melléklete I. fejezet 15. pontjában biztosított jogkörében 

eljáró Pénz-ügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a 

1. Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyele-

ti Főosztály 

2. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

4. B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

5. Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

6. Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

7. Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

8. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 

9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 

11. Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

12. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

13. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

14. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

15. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály 

16. Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

18. Mónosbél Községi Önkormányzat 

19. ÉMÁSZ Nyrt. 

20. ÉRV Zrt. 

21. Tigáz Zrt. 

22. Magyar Telekom Nyrt. 

23. UPC Magyarország Kft. 

24. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
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25. Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület 

26. Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya Bélapátfalva város teljes közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2)1 Az illetékességi területen területet felhasználni, építési telket, telket kialakítani, az építési 

telken tevékenységet folytatni és arra hatósági engedélyt adni az Épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), 

valamint e törvény alapján meghatározott, az Országos Településrendezési és Építési Köve-

telményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásai, 

illetve Bélapátfalva város Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) előírásainak 

együttes figyelembevételével lehet.  

 

(3)2 A HÉSZ rajzi mellékletei:  

a) A beépítésre szánt területek szabályozási terve, a b) pontban meghatározott területek kivé-

telével, rajzszáma: SZT-01 (1. melléklet), 

b) A beépítésre szánt területek szabályozási tervének módosítása, rajzszám: SZT_02/M1 (1.a. 

melléklet), 

c) A beépítésre nem szánt területek szabályozási terve, a d) pontban meghatározott területek 

kivételével, rajzszám (rajzszáma: SZT-02) (2. melléklet), 

d) A beépítésre nem szánt területek szabályozási tervének módosítása, rajzszám: SZT_03/M1 

(2.a. melléklet). 

 

 

Szabályozási elemek 

2. § 

 

(1) A Szabályozási Terv kötelező szabályozási elemeket tartalmaz. A kötelező szabályozási 

elemek jelkulcsát a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek szabályozási terve raj-

zi mellékletek tartalmazzák.  

 

(2) A Szabályozási Terv kötelező szabályozási elemei: 

a) A belterületi határ tervezett határvonala 

b) A beépítésre szánt terület határvonala 

c) A közterületek és egyéb funkciójú területek határa  

d) Szabályozási szélesség – a közterületeknél a kötelező szabályozási vonalak közötti mini-

mális távolság 

e) Az övezeti határ 

f) A területfelhasználási és övezeti besorolás 

g) Övezeti előírások, ezen belül 

ga) Az övezetben elhelyezhető építmények rendeltetése 

                                                      
1 Módosította: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
2 Módosította: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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gb) A beépítés feltételei  

gc) A beépítési mód 

gd) A legnagyobb beépítettség mértéke 

ge) A telek területének és utcai homlokvonalának minimális mérete – ha azt az övezeti elő-

írás meghatározza 

gf) A telken belüli zöldterület minimális mérete 

h) Az építménymagasság megengedett legnagyobb, - és ha az övezeti előírás tartalmazza - az 

építménymagasság minimális mérete 

ha) A területre, az építményekre, a természeti és egyéb objektumokra vonatkozó védelmi 

előírások 

hb) Az elő-, hátsó- és oldalkertek minimális méretei, valamint az építési hely, - ha azt az 

övezeti előírás meghatározza 

i) A kötelező építési vonal, - ha azt az övezeti előírás meghatározza 

j) A közművesítés minimális előírásai 

k) A terepszint alatti építmények előírásai 

l) 3 

 

(3)4 

 

(4) A mérettel el nem látott kötelező szabályozási elemeket a digitális terven méréssel kell 

meghatározni. Azoktól eltérni a belterületen maximum 1,0 méter, a külterületen maximum 2,0 

méter eltéréssel lehet. 

 

(5) A terven jelölt nem kötelező szabályozási elemek (pl.: tömbön belüli telekhatár) módosítá-

sa a településrendezési terv módosítása nélkül akkor engedélyezhető, ha a módosítás után az 

egyéb előírásokban meghatározott valamennyi feltétel teljesítésre kerül. A kötelező szabályo-

zási vonalat vagy az övezet határvonalát nem érintő telekhatárok megváltoztatásához a telepü-

lésrendezési tervet nem kell módosítani, de az övezeti szabályozás kötelező elemeit be kell 

tartani.  

 

 

Az igazgatási terület 

3. § 

 

(1) A város igazgatási területének határa a rendeletmódosítás kihirdetésének napján érvényes 

ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot. 

 

(2)5 A város igazgatási határának lehetséges módosítását és annak területét a Beépítésre nem 

szánt területek Szabályozási Terve tünteti fel. A változással érintett telkek: a 0225/5 hrsz.-ú 

telek egy része és a 0225/9 hrsz.-ú telek. 

 

(3)6  

 

 

A belterületi határ módosítása 

4. § 

 

                                                      
3 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
4 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
5 Módosította: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
6 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 



4 

(1) A belterület határvonala a rendelet kihirdetésének napján érvényes ingatlan-nyilvántartás 

szerinti állapot. 

 

(2) A belterületi határvonal lehetséges módosításainak helyét és területét, valamint a beépítés-

re szánt területek határvonalát a Szabályozási Terv tünteti fel. A területek felsorolását a 3. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

(3)7  

 

 

                                                      
7 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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II. FEJEZET 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

A beépítésre szánt területek területfelhasználása 

5. § 

 

(1) A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási kategóriákba sorolandók: 

 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG JELE 

Lakóterületek L 

Kisvárosias lakóterület   Lk 

Kertvárosias lakóterület   Lke 

Falusias lakóterület   Lf 

Vegyes területek V 

Településközponti vegyes terület  Vt 

Gazdasági területek G 

Kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz 

Ipari terület Gip 

Mezőgazdasági jellegű üzemi terület Gm 

Üdülőterületek Ü 

Hétvégiházas üdülőterület Üh 

Különleges területek K 

Apátság védett műemléki, régészeti területe K/mű 

Sportterület K/sp 

Temető területe K/te 

Garázssor területe K/ga 

Idősek Otthona területe K/eü 

Szennyvíztisztító területe K/szt 

Közműterület K/k 

 

(2) A területek övezeti határvonalait és övezeti besorolásukat a Beépítésre szánt területek 

Szabályozási Terve határozza meg.  
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A beépítésre nem szánt területek területfelhasználása 

6. § 

 

 

(1) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási kategóriákba sorolandók: 

 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG JELE 

Közlekedési és közmű területek Kö 

Közutak területe Köu 

Parkoló Köu/P 

Kötöttpályás közlekedési területek Kök 

Zöldterületek Z 

Közkert, közpark terület Zkk 

Egyéb zöldterület Ze 

Erdőterületek E 

Védelmi célú erdőterületek Ev 

Gazdasági erdő Eg 

Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő Ee 

Mezőgazdasági területek M 

Általános mezőgazdasági terület Má 

     Szántó területek Má/sz 

     Gyep terület Má/gy 

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági gyepterületek Mkf/gy 

Kertes mezőgazdasági terület Mk 

Vízgazdálkodási területek V 

Folyóvíz medre és parti sávja Vá/f 

Állóvíz medre és parti sávja Vá/á 

Vízmosás, árok Vi 

Közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja Vi/cs 

Vízbeszerzési és vízműterületek V/m 

Különleges területek Kk 

Libegő Kk/li 

Idegenforgalmi terület Kk/tu 

Kegyeleti park Kk/kegy 

Rekultivációs terület Kk/rek 

 

(2) A területek övezeti határvonalait és övezeti besorolásukat a Beépítésre nem szánt terüle-

tek Szabályozási Terve határozza meg.  

 

 

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 

7. § 

 

(1) A települési területek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a 4. sz. mel-

léklet szerinti sajátos jogintézményeket kell alkalmazni, azok felhatalmazása alapján kell el-

járni. 

 

(2) A Képviselőtestület a közérdekű célok megvalósítása, valamint a rendezett településfejlő-

dés biztosítása érdekében a 4. sz. mellékletben megjelölt területeken a meghatározott célok 

teljesítéséhez elővásárlási jogot állapít meg. 

 

(3)8 

   

 

                                                      
8 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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A telekalakítás szabályai 

8. § 

 

(1) A város területeinek övezetein és építési övezetein belül a telekalakítás közútról, ill. ma-

gánútról biztosított közvetlen kapcsolat mellett jelen előírás, a Szabályozási Tervek és a vo-

natkozó rendelet alapján engedélyezhető.  

 

(2) Az építési telek kialakítható legkisebb utcai homlokvonalának szelessége – zártsorú beépí-

tés kivételével - legalább 16,0 m.  

 

(3) Az övezetre előírt legkisebb telekméretet el nem érő kialakult ingatlan csak akkor válik 

építési telekké, és akkor építhető be, ha az ingatlan beépítésére, az épület kialakítására vonat-

kozó egyéb szabályok betarthatók.  

 

(4) Nyúlványos telek beépítésre szánt területen nem alakítható ki, beépítésre nem szánt terüle-

ten csak akkor engedélyezhető, ha az a terület terv szerinti használatát célozza és a közterületi 

kapcsolat más módon nem biztosítható. 

 

(5) Az önkormányzati határozattal jóváhagyott terület-használattól és a szabályozási tervtől 

eltérő kialakult használat esetén a terv szerinti igénybevétel időpontjáig, továbbá a tartalék 

területeken telekalakítás - a 8.§ vonatkozó rendelkezésein túl -, csak a kialakult használat 

megtartásával és csak telekegyesítés és telekhatár-rendezés céljára engedélyezhető. 

 

 

A telkek beépítésének feltételei 

9. § 

 

(1) A szabályozási terven jelölt megváltozott területhasználatú és övezetű területeken az épí-

tés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. 

 

(2) A beépítési feltételeknek meg nem felelő ingatlan csak beépítésre nem szánt területként 

használható fel. 

 

(3) A korábbi előírásoknak megfelelően beépített, ill. jogerős építési engedély vagy fennma-

radási engedély alapján kialakult állapot esetén további beépítés – amennyiben a telek jelen-

legi beépítettsége eléri vagy meghaladja a jelen előírásban meghatározott mértéket, – csak a 

meglévő beépítettség megtartásával, az engedélyezhető szintterület-növelés mértékéig enge-

délyezhető. 

 

(4)9 

 

(5) A szennyvízelvezetés szolgáltatásának igénybevétele – amennyiben az műszakilag meg-

oldható – a használatbavételi engedély kiadásának időpontjától kötelező. 

 

(6) Az úthálózat önkormányzati tulajdonba vételének feltétele a szilárd burkolat kiépítése, 

melynek megvalósítása az átadónak, vagy jogutódjának kötelezettsége. 

 

 

Építéshatósági eljárások 

10. § 

                                                      
9 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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(1)10 

 

(2) Állattartó épület építése az egyes építési övezeteken belül az övezeti szabályozásban meg-

adottak szerint lehetséges. 

 

(3)11 

 

(4)12 

 

 

11. § 

 

(1) Az újonnan kialakítandó vagy tömbfeltárásokkal bővülő összefüggő lakó- és település-

központi vegyes különleges és gazdasági területek esetében meglévő lakótelepek rehabilitáci-

ója során (beleértve a lakótelepeken vagy környezetükben lévő garázstelkek kialakítását is), 

továbbá lakóparkok kialakításakor telekalakítási tervet kell készíttetni, melyet beépítési terv-

javaslat egészítsen ki. A telekalakítások és telekosztások csak a Szabályozási Tervnek és a 

HÉSZ-nek megfelelően végezhetők. 

 

(2) Nyúlványos (nyeles) telek újonnan nem alakítható ki. 

 

(3) Műsorszóró, átjátszó bázisállomás, távközlési torony (kivéve kábel tv erősítőket) a köz-

igazgatási területen csak a 2506 jelű országos közút (belterületen IV. Béla út) nyugati oldalán 

létesíthető.13 

 

 

 

                                                      
10 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
11 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
12 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
13 Módosította: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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III. FEJEZET 

A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐÍRÁSAI 

Általános előírások 

12. § 

 

(1)14 

a.15 

b.16 

c.17 

(2)18 

(3)19 

 

A föld védelme 
2013. § 

 

(1)21 

(2)22 

(3)23  

(4)24 

(5)25  

(6)26 

 
2714. § 

 

(1)28 

(2)29 

(3)30 

(4)31 

 

Rekultivációs területek 

15. § 

 

(1) A település külterületén rekultivációt igényel a Kis köves tető (Alsó Erdő) területén talál-

ható felhagyott bányaterület. A terület Natura 2000 hálózatba és tájképvédelmi övezetbe tar-

tozik, ezért az újrahasznosítás prioritása a biológiai sokféleség megőrzése és a természeti ér-

tékek védelme. A természeti értékek figyelembevételével a prioritás: a földtani értékek bemu-

tatása, ökoturisztikai hasznosítás, szabadtéri sportolás, erdősítés. 

 

                                                      
14 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
15 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
16 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
17 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
18 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
19 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
20 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
21 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
22 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
23 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
24 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
25 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
26 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
27 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
28 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
29 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
30 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
31 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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(2) A rekultiváció, illetve a helyreállítás elsődleges célja az erózió csökkentése oly módon, 

hogy elősegítse a természetesen lezajló regenerálódási folyamatokat. 

 

(3) A bánya újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot kell végezni, hogy 

a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. Amennyiben kialakultak ér-

tékes élőhelyek, erről az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot értesíteni kell, és a további 

munkálatokat csak a BNPI egyetértésével lehet folytatni. 

 

 

A vizek védelme 
3216. § 

 

(1)33 

(2)34 

(3)35 

(4)36 

(5)37 

(6)38 

 

17. § 

 

(1)39 

(2)40 

 

A felszíni vizek szabályozása 
4118. § 

 

(1)42 

(2)43 

(3)44 

 

Felszín alatti vízvédelmi terület határa (hidrogeológiai védőterület) 
4519. § 

 

(1)46 

(2)47 

a.48 

b.49 

                                                      
32 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
33 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
34 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
35 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
36 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
37 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
38 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
39 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
40 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23) önkormányzati rendelet 
41 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
42 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
43 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
44 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
45 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
46 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
47 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
48 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
49 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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c.50 

(3)51 

a.52 

b.53 

(4)54 

(5)55 

 

Vízművek védőterülete 
5620. § 

 

(1)57 

(2)58 

(3)59 

 

 

A levegőtisztaság védelme 
6021. § 

 

(1)61 

(2)62 

(3)63 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett terület övezete 
6422. § 

 

(1)65 

(2)66 

(3)67 

 

Zaj és rezgés elleni védelem 
6823. § 

 

(1)69 

(2)70 

(3)71 

 

                                                      
50 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
51 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
52 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
53 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
54 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
55 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
56 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
57 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
58 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
59 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
60 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
61 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
62 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
63 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
64 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
65 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23) önkormányzati rendelet 
66 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
67 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
68 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
69 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
70 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
71 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás 
7224. § 

 

(1)73 

(2)74 

(3)75 

 

Kommunális hulladéklerakó és szennyvíztisztító-telep védőterülete 
7625. § 

 

(1)77  

(2)78 

(3)79 

 

 

IV. FEJEZET 

A TERMÉSZETVÉDELEM ELŐÍRÁSAI 

Általános előírások 

26. § 

 

(1) Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű NATURA 2000 területek 

felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza. 

(2)80 

(3)81 

 

 

Természetvédelmi övezetek 

Bükki Nemzeti Park területe  

27. § 

 

(1)82 

(2)83 

(3)84 

(4)85 

(5)86 

(6)87 

 

28. § 

 

                                                      
72 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
73 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
74 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
75 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
76 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
77 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
78 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
79 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
80 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
81 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
82 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
83 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
84 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
85 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
86 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
87 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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(1)88 Természetvédelmi övezetben új közép- és kisfeszültségű elektromos vezeték csak föld-

kábelben vezethető.  

(2)89 Természetvédelmi övezetben új adótorony, távközlési magasépítmény nem létesíthető. 

(3)90  

(4)91  

(5)92  

(6)93 

 

Természeti területek 

29. § 

 

(1)94 Természeti területként meghatározott telkek, területek területén minden tevékenység 

csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Az országos jelentőségű természet-

védelmi oltalom alatt álló területek felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza. 

(2)95 

(3)96 

(4)97 

(5)98 

(6)99 

 

 

Ökológiai hálózat eleimeinek övezete 
10030. § 

 

(1)101 

(2)102 

(3)103 

(4)104 

 

 

 

 

 

Natura 2000 területek (Különleges Madárvédelmi és Természetmegőrzési Területek) 

31. § 

 

(1)105 

 

                                                      
88 Módosította: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
89 Módosította: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
90 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
91 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
92 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
93 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
94 Módosította: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
95 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
96 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
97 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
98 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
99 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
100 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
101 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
102 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
103 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
104 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
105 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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(2) A Natura 2000 területek felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza. 

 

 

Tájképvédelmi övezet 

32. § 

 

(1) Az igazgatási terület külterülete tájképvédelmi övezetbe tartozik. 

(2)106 

 

33. § 

 

(1) Tájképvédelmi övezetben új közutak létesítésénél az utak mentén zöldfolyosóként funkci-

onáló növénytelepítést is ki kell alakítani. 

 

(2) Tájképvédelmi övezetben felszínen nem létesíthetők olyan termékvezetékek, távvezeté-

kek, amelyek tájképi és településképi szempontból zavaró hatásúak és megváltoztatják a 

táj karakterét. 

 

(3) Az övezetben a meglévő fasorok, mezsgyék védelmét biztosítani kell. 

 

Települési zöldfelületek védelme 
10734. § 

 

(1)108 

(2)109 

(3)110 

(4)111 

(5)112 

(6)113 

 

 

35. § 

 

(1)114 

(2)115 

(3)116 

(4)117 

(5)118 

(6)119 

 

 

                                                      
106 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
107 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
108 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
109 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
110 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
111 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
112 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
113 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
114 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
115 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
116 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
117 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23) önkormányzati rendelet 
118 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
119 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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V. FEJEZET 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK ELŐÍRÁSAI 

Általános előírások 

36. § 

 

(1)120 

 

 

Építészeti értékvédelem 

37. § 

 

(1) A város területén lévő országos védelemben részesülő objektumok felsorolását a 2. számú 

függelék tartalmazza. 

 

(2) A város területén lévő helyi védelem alatt álló és helyi védelemre javasolt objektumok fel-

sorolását a 3. számú függelék tartalmazza. 

 

 

Védett közterületek 
12138. § 

 

(1)122 

a.123 

b.124 

c.125 

d.126 

e.127 

 

 

Régészeti örökség védelme 
12839. § 

 

(1)129 

(2)130 

(3)131 

(4)132 

(5)133 

                                                      
120 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
121 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
122 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
123 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
124 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
125 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
126 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
127 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
128 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
129 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
130 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
131 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
132 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
133 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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VI. FEJEZET 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 

A területre vonatkozó általános előírások 

40. § 

 

(1) A területen belül építési telket alakítani a HÉSZ kötelező szabályozási elemeinek betartá-

sával lehet.  

 

(2) Az épületek az építési helyen belül a kötelező jellegű szabályozási elemek betartásával 

helyezhetők el. 

 

(3) Terepszint alatti építmények, a legnagyobb beépítés nagyságát meghaladó mértékben csak 

az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület megvalósításával és 

csak akkor engedélyezhetők, ha a terepszinttől számított magassága az 1,0 m-t nem haladja 

meg. 

 

(4) Kertvárosias és falusias lakóterületeken belül a minimális telekterület, vagy annál kisebb 

telekterület esetében csak egy lakóépület építhető (melléképület csak a lakóépülettel egybe-

építve). 

 

(5) Tetőtér beépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető. 

 

(6) Műemléki környezetben, műemléki jelentőségű és helyi értékvédelmi területen álló és a 

helyi védelem alá vont épületen, és a hozzá tartozó ingatlanon 0,5 m2 felületet meghaladó rek-

lámtábla, cég, vagy címtábla, vagy azonos célt szolgáló homlokzatfestés és fényreklám, to-

vábbá a klíma berendezés kültéri egysége nem helyezhető el. 

 

41. § 

 

(1)134 

 (2)135 

 (3)136 

(4) Amennyiben a telek szélessége eléri, vagy meghaladja a 20 métert, szabadonálló épület 

elhelyezés is lehetséges. 

 

(5) A város egyedi telkes lakóövezeti építési telkein az épületek az alábbiak figyelembe véte-

lével kerülhetnek elhelyezésre: 

a) A Szabályozási Terv alapján előírt építési helyen belül a max. beépítettségnek megfelelő 

nagyságú telekterület építhető be, de ez az érték nem lehet több 500 m2-nél. 

b) Az utcai telekhatártól számított 40 méteren túli telekrész lakóépülettel egyik övezetben sem 

építhető be.  

 

(6) A zártsorú, oldalhatáron álló jellegű beépítés esetében a teljes zártsorúsítás nem kötelező, 

helyette az oldalhatáron álló épület elhelyezés sajátos formáját a hajlított ház típust (utcával 

párhuzamos épületszárny és rá merőleges oldalhatáron álló épületszárny) és a hézagosan zárt-

sorú épület elhelyezést (a zártsorú jelleget legalább 3 méter magas falkerítés biztosítja) vagy a 

                                                      
134 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
135 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
136 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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csoportos (sorházas) épület elhelyezést is lehet alkalmazni. A teljes zártsorúsítás is megenge-

dett, azonban teljes zártsorúsítás esetén (legalább 3,5 méter magasságú) kapuáthajtóval szük-

séges biztosítani a telkek megközelítését. 

 

42. § 

 

(1) Az egyes építési övezetekben megadott övezési előírások az újonnan kialakított telkekre, 

és újonnan létesített épületekre, funkciókra vonatkoznak. 

a) Kialakult telek akkor is beépíthető, ha az övezeti szabályozásban megadott alakítható legki-

sebb telekterület a minimális telekszélesség és telekmélység értékeinek nem felel meg, de 

azon épület a szükséges telepítési távolságok valamint a sajátos övezeti előírások betartásával 

elhelyezhető. 

b) Kertvárosias és falusias lakóterületen belül azon telkek melyeket legalább két oldalról utca 

határol (sarok vagy átmenő telek, akkor is megoszthatóak, ha az övezeti szabályozásban meg-

adott alakítható legkisebb telekterület értéke nem tartható, de az alakítandó és megmaradó te-

lek legalább 350 m2 területű. 

c) Saroktelek és átmenő telek esetében a megengedett legnagyobb beépítettségi mérték 5 %-

kal növelhető. 

 

(2) Saroktelken csak sarokház épülhet, az utcák felé egyenrangú homlokzatokkal. 

 

(3) A város területén tetőfedésre szürke rombuszpala, hullámpala nem alkalmazható. Továbbá 

lakóterületeken héjazatként nem alkalmazható fém cserepes lemez, trapézlemez, bitumenes 

hullámlemez sem. 

 

(4)137 

 

Lakóterületek 

Kisvárosias lakóterületek (Lk) 

43. § 

 

(1) A szabályozási terven Lk jellel jelölt kisvárosi lakóterület sűrű beépítésű, 12,5 m-es épü-

letmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

 

(2) Az övezetben teljes közművesítettséget kell biztosítani. 

(3)138 

(4)139 

(5)140 

(6) Az övezeten belüli önálló garázsokat egységes építészeti kialakítás mellett csoportosan 

lehet elhelyezni. 

 

 

44. § 

 

(1) Kialakítható övezetek: 

a. Egyedi telkes lakóterület, ahol egy telken belül max. hat lakás építhető legfeljebb két épü-

letben. 

b. Tömbtelkes lakóterület, ahol az épületek úszótelken helyezkednek el. 

                                                      
137 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
138 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
139 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
140 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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c. Az építési helyen belül a szekciók alapterülete maximum 10%-kal növelhető egységes épü-

let-felújítás esetében, melynek célja a homlokzat rekonstrukció, a bejárati előterek és hozzá-

juk tartozó kiszolgáló funkciók elhelyezésének elősegítése. Spontán, egyedi esetekben bővítés 

nem engedélyezhető, csak legalább egy szekcióra vonatkozóan. 

d. Az épületek meglévő homlokzatmagassága csak a tetőtér beépítésnél megengedett mérték-

ben, maximum 1,2 méter magasságú parapetfallal növelhető, a tető hajlásszöge a 45°-ot nem 

haladhatja meg. Emeletráépítés nem engedélyezhető. 

e. A lakóépületekben a lakások eltérő használata az érvényes jogszabályok szerint lehetséges. 

Nem helyezhető el azonban vendéglátó funkció és üzemi jellegű gazdasági funkció. 

 

Kertvárosias lakóterületek (Lke) 

45. § 

 

(1) A szabályozási terven Lke jellel jelölt kertvárosias lakóterület laza beépítésű, 7,5 -es épü-

letmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.  

 

(2) Az övezetben teljes közművesítettséget kell biztosítani. 

(3)141 

(4)142 

(5)143 

(6)144 

 

46. § 

 

(1)145 

 

(2) A lakóépületek számát a beépítettségi mérték, az építési hely valamint az építési helyen 

belüli épületek közötti távolság figyelembevétele határozza meg. 

 

(3) Az övezeten belül mind egyedi, mind tömbtelek (lakópark) kialakítható. 

 
 

Falusias lakóterületek (Lf) 

47. § 

 

(1) A szabályozási terven Lf jellel jelölt falusias lakóterület gazdasági funkciókat is betöltő, 

falusias karakterű, 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére 

szolgál.  

 

(2) Az övezetben legalább részleges közművesítettséget kell biztosítani. 

 

(3)146 

(4)147 

(5)148 

                                                      
141 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
142 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
143 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
144 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
145 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
146 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
147 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
148 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 



19 

48. § 

A lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása 

 
 Alkalmazható Telekre vonatkoztatott 

Lakóterület 
Építési övezet 

jele 
Beépítési mód 

Min. 

telekte-

rület 

Max. 

beépí-

tettség 

Max.  

ép. mag. 

Min. 

zöldfelü-

let 

Köz-

művesí-

tés mér-

téke 

   m2 % m % T/H/R 

Kisvárosias 

lakóterület 

Lk/O.900.50.6,0 Oldalhatáron álló 900 50 6,0 20 Teljes 

Lk/Sz.K.K.10,5 Szabadonálló Kialakult Kialakult 10,5 20 Teljes 

Lk/Sz.K.K.12,5 Szabadonálló Kialakult Kialakult 12,5 20 Teljes 

Kertvárosias 

lakóterület 

Lke/Cs.720.30.6,0 Csoportos 720 30 6,0 50 Teljes 

Lke/Ikr.540.30.4,5 Ikres 540 30 4,5 50 Teljes 

Lke/Ikr.720.30.6,0 Ikres 720 30 6,0 50 Teljes 

Lke/O.540.30.4,5 Oldalhatáron álló 540 30 4,5 50 Teljes 

Lke/O.720.30.4,5 Oldalhatáron álló 720 30 4,5 50 Teljes 

Lke/O.720.30.6,0 Oldalhatáron álló 720 30 6,0 50 Teljes 

Lke/O.900.30.4,5 Oldalhatáron álló 900 30 4,5 50 Teljes 

Lke/Sz.540.30.4,5 Szabadonálló 540 30 4,5 50 Teljes 

Lke/O.720.30.6,0 Oldalhatáron álló 720 30 6,0 50 Teljes 

Falusias 

Lakóterület 

Lf/O.360.30.4,5 Oldalhatáron álló 360 30 4,5 40 Teljes 

Lf/O.540.30.4,5 Oldalhatáron álló 540 30 4,5 40 Teljes 

Lf/O.720.30.4,5 Oldalhatáron álló 720 30 4,5 40 Teljes 

Lf/O.900.30.4,5 Oldalhatáron álló 900 30 4,5 40 Teljes 

Lf/O.1200.30.4,5 Oldalhatáron álló 1200 30 4,5 40 Teljes 

 

Vegyes területek 

49. § 

 

(1) A vegyes terület lakó- és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő 

elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezetben teljes közművesítettséget kell biztosítani. 

 

Településközponti vegyes területek (Vt) 

50. § 

 

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- 

és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szállás-

hely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportépítmé-

nyek elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

(2)149 

(3)150 

A vegyes területek övezeteinek telkekre vonatkozó összefoglaló szabályozása 

51. § 

 

(1) A településközponti vegyes területek szabályozásának irányelvei a következők: 

- A településközponti vegyes területeken kialakított új épületek maximális építménymagassága 

6,0m. 

- Az övezetben kialakított nagytelkes intézmények szabadonálló beépítési móddal helyezhe-

tők el. 

                                                      
149 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
150 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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- A lakóépületek közé beépült ill. beékelt intézmények az ott kialakult beépítési móddal he-

lyezhetők el. A tömörebb, kisvárosiasabb beépítés fokozására törekedni kell a hézagosan zárt-

sorú (ill. alkalmas helyen a zártsorú) beépítési mód alkalmazására. 

- A Részletes Szabályozási Terv készítésére kijelölt területen a hely szerepkörének megfelelő 

zöldterület(ek) kialakítása szükséges. 

 

 
 Alkalmazható Telekre vonatkoztatott 

Vegyes 

terület 

Építési övezet 

jele 

Beépítési 

mód 

Min. te-

lekterület 

Max. be-

építettség 

Max. 

ép. mag. 

Min. zöld-

felület 

Közműve-

sítés mér-

téke 

   m2 % m % T/H/R 

Település-

központi 

vegyes 

terület 

Vt/O.720.50.4,5 
Oldalhatáron 

álló 
720 50 4,5 10 Teljes 

Vt/O.720.50.7,5 Oldalhatáron 

álló 
720 50 7,5 10 Teljes 

Vt/O.900.50.6,0 Oldalhatáron 

álló 
900 50 6,0 20 Teljes 

Vt/O.720.50.6,0 Oldalhatáron 

álló 
720 50 6,0 10 Teljes 

Vt/Sz.900.40.8,0 Szabadonálló 900 40 8,0 20 Teljes 

Vt/Sz.900.50.7,5 Szabadonálló 900 50 7,5 20 Teljes 

Vt/Sz.900.50.T Szabadonálló 900 50 

Templom-

torony 

magassá-

ga 

20 Teljes 

Vt/Sz.1200.50.6,0 Szabadonálló 1200 50 6,0 20 Teljes 

Vt/Sz.1200.50.9,0 Szabadonálló 1200 50 9,0 20 Teljes 

Vt/Sz.1500.30.6,0 Szabadonálló 1500 30 6,0 20 Teljes 

Vt/Sz.3000.30.7,5 Szabadonálló 3000 30 7,5 20 Teljes 

Vt/Sz.3000.50.6,0 Szabadonálló 3000 50 6,0 20 Teljes 

Vt/Sz.K.50.6,0 Szabadonálló Kialakult 50 6,0 20 Teljes 

Vt/Z.240.50.4,5 Zártsorú 240 50 4,5 10 Teljes 

Vt/Z.540.50.7,5 Zártsorú 540 50 7,5 10 Teljes 

 

 

Gazdasági területek 

52. § 

 

(1) A település gazdasági területei sajátos használatuk szerint kereskedelmi, szolgáltató terüle-

tek (Gksz) és ipari területek (Gip), valamint mezőgazdasági üzemi terület (Gm). 

 

(2) Az övezetben teljes közművesítettséget kell biztosítani a mezőgazdasági üzemi terület ki-

vételével. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) 

53. § 

 

(1) A kereskedelmi-, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági te-

vékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

 

(2)151 

(3)152 
                                                      
151 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 



21 

 

 

Ipari területek (Gip) 

54. § 

 

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más 

beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. 

 

(2) A terhelhetőségi szintnél nagyobb mértékben környezetszennyező üzemek bővítésére csak 

úgy adható építési engedély, ha a fejlesztés együtt jár a környezet-szennyező hatás csökkenté-

sével, illetve ha a megvalósuló létesítmény üzembe helyezés után az éves levegőszennyezési 

kibocsátás nem haladja meg a környezetvédelmi hatóság által meghatározott határ-értéket. 

 

(3) Azoknál az üzemi létesítményeknél, amelyek környezetében a terv védőerdő létesítését 

írja elő, a védőerdőt annak az üzemnek, gazdálkodó szervnek kell kialakítania, amelyik a kör-

nyezetszennyezést okozza. A védőerdő legkisebb szélessége 10 m. 

 

(4) Azoknál az üzemi létesítményeknél, amelyek környezetszennyezést okoznak, de védőerdő 

hely hiányában nem alakítható ki, a védőfásításról saját telken belül kell gondoskodni. 

 

(5) Az egyéb ipari terület elsősorban a környezetére kis mértékben zavaró hatású ipari léte-

sítmények, ill. az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére 

szolgál. 

 

(6) A környezetbarát iparterület nem zavaró hatású, elsősorban könnyűipari gazdasági tevé-

kenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál, jelentős zöldterületi környezetbe 

helyezve. 

 

 

55. § 

 

(1) A mezőgazdasági major területe elsősorban könnyűipari és mezőgazdasági tevékenység-

hez szükséges építmények elhelyezésére szolgál. 

 

(2) A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet 

eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha hatóságilag engedélyezett, korszerű és 

szakszerű közműpótló berendezéssel rendelkezik a szennyvíz ártalmatlanítására. 

 

(3)153 

 

(4)154 

 

(5) Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni, és az egyes mezőgazdasági major területe-

ken belül a technológiához kapcsolódó helyi környezetvédelmi berendezéseket meg kell való-

sítani. A lakóterületek felé kötelezően védőfásítást kell elrendelni. 

 

(6) A mezőgazdasági major területen elhelyezhető: 

a. a területfelhasználási egységhez tartozó közutak és gépjármű-várakozó helyek, 

                                                                                                                                                                      
152 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
153 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
154 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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b. a kutatás és ismeretterjesztés építményei, 

c. közművek és közműpótlók, 

d. a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi és ellátó létesítmények, 

e. biztonsági okokból szükséges őrház, 

f. komposztáló telep és építményei. 

 

 

56. § 

 

(1) Az ipari területek övezeteiben kivételesen elhelyezhető: 

a. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet szá-

mára szolgáló lakások, 

b. oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 

(2)155 

(3)156 

(4)157 

 

Mezőgazdasági üzemi terület (Mg) 

57. § 

 

(1) A mezőgazdasági üzemi terület a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges építmények 

elhelyezésére szolgál. 

 

(2) A területen elhelyezhető: 

a. Mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és raktározással kapcsolatos gazdasági építmé-

nyek, 

b. Nagy létszámú állattartásra alkalmas állattartó épületek, 

c. Mezőgazdasági gépjavító és tároló épületek, 

d. A terület őrzéséhez, üzemeltetéséhez szükséges építmények, valamint egy szolgálati lakás. 

 

 

Gazdasági területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása 

58. § 

 
 
 Alkalmazható Telekre vonatkoztatott 

Gazdasági terület Építési övezet jele Beépítési mód 
Min. 

telekterület 
Max. 

beépítettség 

Max. 

ép. magas-

ság 

Min. 
zöldfelület 

Közművesítés 
mértéke 

   m2 % m % T/R/H 

Kereskedelmi szol-

gáltató terület 

Gksz/Sz.1200.30.6,0 Szabadonálló 1200 30 6,0 20 Teljes 

Gksz/Sz.3000.40.6,0 Szabadonálló 3000 40 6,0 20 Teljes 

Gksz/Sz.5000.20.6,0 Szabadonálló 5000 20 6,0 20 Teljes 

Ipari terület Gip/Sz.5000.50.9,0 Szabadonálló 5000 50 9,0 25 Teljes 

Gip/Sz.5000.50.12,5 Szabadonálló 5000 50 12,5 25 Teljes 

Gip/Sz.2500.50.12,5
158 

Szabadonálló 
2500 50 12,5 25 Teljes 

Gip/Sz.5000.50.20,0 Szabadonálló 5000 50 20,0 25 Teljes 

Gip/O.5000.50.9,0159 
Oldalhatáron 
álló 

5000 50 9,0 25 Teljes 

Mezőgazdasági 

üzemi terület 
Gm/Sz.5000.30.6,0 Szabadonálló 5000 30 6,0 30 Hiányos 

                                                      
155 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
156 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
157 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
158 Hatályba léptette 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
159 Hatályba léptette 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
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Üdülő területek (Ü) 

59. § 

 

(1) Az üdülőterület üdülőépületek elhelyezésére szolgáló hétvégi házas (Üh) terület. 

 

 

Hétvégiházas üdülőterületek (Üh) 

60. § 

 

(1) A Szabályozási Terven Üh jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint hétvégiházas 

üdülőterületek. 

(2)160 

(3)161 

(4)162 

(5)163 

 

Üdülőterületek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása 

61. § 

 
 Alkalmazható Telekre vonatkoztatott 

Üdülőterület 
Építési övezet 

jele 

Beépítési 

mód 

Min. 

telekterü-

let 

Max. 

beépített-

ség 

Max. ép. 

magas-

ság 

Min. zöld-

felület 

Közműve-

sítés mér-

téke 

   m2 % m % T/R/H 

Hétvégiházas Üh/Sz.1200.20.6,0 Szabadonálló 1200 20 6,0 60 Hiányos 

Üh/O.240.20.4,5 
Oldalhatáron 

álló 
240 20 4,5 60 Hiányos 

Üh/Sz.720.20.4,5 Szabadonálló 720 20 4,5 60 Hiányos 

 

 

Különleges területek (K) 

62. § 

 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmé-

nyek különlegessége miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük 

külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

 

(2) A nagy zöldfelülettel rendelkező, rögzített intézmény-funkciójú területeken csak az öveze-

ti és szabályozási terven jelölt intézmények és az azok rendeltetésszerű működéséhez szüksé-

ges egyéb építmények helyezhetők el. 

 

(3) A városi piac övezetén belül csak kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és piacot kiszol-

gáló egészségügyi, városgondnoksági, piacfelügyelőségi és egyéb kiszolgáló funkciók he-

lyezhetők el. 

 

(4) A tervezett szabadidős, rekreációs területén elsősorban idegenforgalmi, vendéglátó, cam-

ping, strand, egyéb sport és szabadidő funkciókkal kialakításra kerülő épületek helyezhetők 

el. Megvalósítására komplex építészeti tervet kell készíteni. 

 

                                                      
160 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
161 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
162 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
163 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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(5) A sportterületen sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet használók el-

látását szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el. A parkolást és a megfelelő szociális 

kiszolgáló épületeket biztosítani kell. 

 

(6) A temetőterületen a temetéssel összefüggő építményeken kívül csak a szertartáshoz kap-

csolódó kiszolgáló, ravatalozó és egyházi épület építhetők. Az újonnan működésbe vont terü-

letek esetében 30 méter széles védősávot kell kialakítani a telken belül. 

 

 

63. § 

 

(1) A szennyvíztisztító területen csak kiszolgáló épület építhető. 

(2)164 

(3) A Bélkő-bánya és a volt Kőbánya-központ területe turisztikai, idegenforgalmi fejleszté-

sekre kijelölt terület, megvalósítására komplex építészeti tervet kell készíteni. Az övezeten 

belül épület csak az építési helyet és az épület-elhelyezést rögzítő (részletes) szabályozási terv 

alapján helyezhető el. 

a) A kijelölt területeken elsődleges feladat a területek biztonságossá tétele, rehabilitálása a 

funkció nélküli hasznosíthatatlan épületek elbontása. 

b) A kijelölt területekre elkészült idegenforgalmi fejlesztési tervek megvalósítása során a ter-

mészetvédelmi hatósággal folyamatos egyeztetések szükségesek. 

c) A kijelölt területek a turizmus létesítményeinek (turisztikai célú épületek és építmények) – 

turizmus természetszerű (a pihenést, erdei sportolást szolgáló) létesítményei – elhelyezésére 

szolgálnak. 

d) A területek újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot kell végezni, 

hogy a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. 

c) Olyan felhagyott bányaudvart, bányagödröt, meddőhányót, amelyen természetes élőhely 

kialakult, vagy védett élőlények populációi telepedtek meg csak a Nemzeti Park Igazgatósága 

egyetértésével lehet megbolygatni rekultiváció, illetve utóhasznosítás céljából. 

 

Különleges területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása 

64. § 

 

 

Sajátos használat 

szerint 

 

Alkalmazható Telekre vonatkoztatott 

Építési övezet 

jele 

Beépítési 

mód 

Min. 

Telekter. 

Max. 

beépí-

tettség 

Max. ép.  

magasság 

Min. 

zöld-

felület 

Közmű-

vesítés 

mért. 

   m2 % m % T/R/H 

Apátság védett 

műemléki, régésze-

ti területe 

K/mű/Sz.K.K.K. Szabadonálló Kialakult 
Kiala-

kult 
Kialakult 40 Részleges 

Sportterület 
K/sp/Sz.5000.10.3,5 

Szabadonálló 
5000 10 3,5 40 Részleges 

Temető területe 
K/te/Sz.5000.10.K 

Szabadonálló 
5000 10 4,5 60 Részleges 

Garázssor területe 
K/ga/Sz.K.50.3,5 

Szabadonálló 
Kialakult 40 3,5 40 - 

Idősek Otthona 

területe 
K/eü/Sz.5000.40.6,0 

Szabadonálló 
5000 40 6,0 40 Részleges 

Szennyvíztisztító 

területe 
K/szt/Sz.5000.20.KT Szabadonálló 5000 20 

Technológiától, 

funkciótól függő 
40 Részleges 

Közműterület 
K/k/Sz.80.40.KT Szabadonálló 80 40 

Technológiától, 

funkciótól függő 
40 Részleges 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 

Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata 

65. § 

 

(1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a Szabályozási Terv határozza 

meg. 

 

(2) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a 

használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. 

 

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása 

szükséges. 

 

(4)165 

 

(5) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet: 

a. hirdető (reklám) berendezés elhelyezése, 

b. közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények, 

c. köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak), 

d. szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése, 

e. távbeszélő fülke elhelyezése, 

f. építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyag-tárolás, 

g. zöldfelületek, fasorok, 

h. közművek felépítményei, 

i. egyéb, az Önkormányzat által közterület rendeletben engedélyezett funkciók. 

 

(6) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-

használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, - 

esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit is tartalmazó - 

külön rendeletben szabályozza. 

 

 

66. § 

 

(1) Új építési telkek közművesítését közterületről vagy közforgalom számára átadott magán-

útról kell megoldani. 

 

(2) A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbség rámpával történő 

áthidalását is. 

 

 

Közlekedési területek (KÖ) 

67. § 

 

(1) A település közlekedési területei a terven szabályozási vonalak által meghatározott közte-

rületek, melyek közlekedési és közműlétesítmények elhelyezésére szolgálnak. 

 

(2) A közlekedési és közműelhelyezésére szolgáló terület az országos és helyi közutak, a ke-

rékpárutak, a közterületi parkolók, járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezeté-
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si rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közművek 

és hírközlés - kivétel a toronyjellegű - építményeinek elhelyezésére szolgál. 

 

(3) A közlekedési területek hierarchiáját az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A területigényes közmű létesítmények felsorolását az 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A terv szerinti közlekedési és közműterületen csak az országos előírások szerinti építmé-

nyek helyezhetők el. 

 

 

68. § 

 

(1) Új, illetve meglévő autópálya és autóút esetén az út tengelyétől számított legalább 50-50 

méter egyéb közút és vasút esetében azok tengelyétől számított minimum 25 méter széles vé-

dősávot kell biztosítani, melyben épület nem helyezhető el. 

 

(2) Új, illetve meglévő utak esetén is gondoskodni kell a tervszerű környezetrendezés, a táj-

védelmet és a közlekedésbiztonságot egyaránt szolgáló növénytelepítések és tereprendezés 

kialakításáról. Az utak környezetrendezési tervét az illetékes útkezelő által jóváhagyott, táj- és 

kertépítész szakember által készített tervek alapján kell megvalósítani.  

 

(3) A meglévő fásított közlekedési területeken belül elhelyezkedő közterületek, fasorok tele-

pülésképi szempontból értékes faegyedei, valamint az utcaképet meghatározó településképi 

jelentőségű gyepes zöldsávok és zöldfelületek védendő zöldfelületi elemit érintő rendezés, 

változtatás csak önkormányzati engedély alapján történhet. Az építéshatósági hozzájárulást 

szükség szerint kertészeti szakvélemény és az útkezelő jóváhagyásával szabad kiadni. 

 

 

A közművesítés mértéke, területei és létesítményei 

69. § 

 

(1)166 Az egyes beépítésre szánt területfelhasználási egységek közműellátásának mértéke:  

a) Kisvárosias és kertvárosias lakóterület 

- teljes közművesítettség 

b) Falusias lakóterület 

- részleges közművesítettség 

c) Településközponti vegyes terület 

- teljes közművesítettség 

d) Gazdasági területek, kereskedelmi és szolgáltató területek, egyéb ipari területek 

a)Belterületen teljes közművesítés 

b)Külterületen legalább részleges közművesítés 

e) Különleges területek 

- teljes közművesítés 

f) Hétvégiházas üdülőterületek 

-hiányos közművesítés az alábbi kiépítettséggel: 

 közüzemi ivóvízellátás kiépítettségének hiánya esetén is, 

 zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés, 

 közüzemi villamosenergiaszolgáltatás 
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(2) A vezetékes ivó, használati és tűzoltóvíz-ellátás kiépítése és üzemképes állapotban tartása 

a terület-felhasználás feltétele. Az ivóvízhálózat körvezetéki rendszerben épüljön ki. A tűz-

csapok a vonatkozó előírásokban rögzített távolságokra telepítendők. A csatlakozó és házi 

bekötővezetékek ingatlanonként elkülönítve épüljenek. A fogyasztásmérők ingatlanon belül 

az Üzemeltető előírásai szerint valósítandók meg. 

 

(3) A szennyvízelvezetés a csapadékvíz elvezetésétől függetlenül elválasztott rendszerben in-

gatlanonkénti bekötésekkel valósítható meg. 

 

(4) A csapadékvíz-elvezetés nyílt rendszerű csapadékcsatornával a városközpont területén zárt 

rendszerű csapadékcsatornával épüljön ki. Ahol a csapadékvíz csatorna kiépült az ingatlano-

kat kötelezően rá kell kötni. 

 

(5)167 

 

(6)168 

 

 
16970. § 

 

(1)170 

(2)171 

(3)172 

(4)173 

 

Zöldterületek (Z) 

71. § 

 

(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület. 

 

(2) Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése csak kertépítészeti kiviteli 

terv alapján történhet. 

 

(3) A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és használha-

tónak kell lennie. 

 

(4) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. 

 

(5) Az övezetben elhelyezhető: 

a. A pihenést és testedzést szolgáló műtárgy (pl. játszótér, pihenőhely stb.), 

b. Sétaút, 

c. Pihenőpad, 

d. Hulladékgyűjtő edény, 

e. Növénykazetta, 

f.174 Parkoló. 
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(6) Az övezetben épület 4,5m építménymagassággal, max. 2% beépítettséggel helyezhető el. 

 

Közkert (Zkk) 

72. § 

 

(1) Közkert az a zöldterület, melynek területe nem haladja meg az 1ha-t, és egy meghatározott 

fő funkciót (pihenőpark, játszótér, emlékpark stb.) szolgál. 

 

(2)175 Közkert övezetben a zöldfelületi fedettség (növényzet és vízfelület) legalább 60%. 

 

(3) Az övezet zöldfelülettel fedett területrészének legalább 50%-ára többszintű, őshonos, nem 

invázív növényállomány telepítendő. 

 

Egyéb zöldterület (Ze) 

73. § 

 

(1) Egyéb zöldterületek közé tartoznak azok a közterületek, melyeken a településkép és az 

ökológiai viszonyok javítása, védelme érdekében előnyben kell részesíteni a zöldfelületek 

fenntartását, a meglévő növényzet védelmét, de a zöldfelületi fedettség mértéke alacsonyabb, 

ugyanakkor a burkolt felületek (vegyes forgalmú és gyalogutak, parkolók) magasabb arány-

ban jelennek meg. 

 

(2) A területen parkoló kialakítása során két parkolóhelyenként minimum egy fa telepítéséről 

gondoskodni kell. 

 

(3) Egyéb zöldterület övezetben a zöldfelületi fedettség (növényzet és vízfelület) legalább 

40%. 

 

(4) Az övezet zöldfelülettel fedett területrészének legalább 50%-ára többszintű, őshonos, nem 

invázív növényállomány telepítendő. 

 

Erdőterületek 

74. § 

 

(1)176 

(2)177 

(3) Az erdőterület az erdő elsődleges rendeltetése szerint: 

a) Ev – Védelmi célú erdőterületek 

b) Eg – Gazdasági célú erdőterületek 

c) Ee – Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületek 

 

(4) Az alábbi rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz szükséges építmények helyezhe-

tők el: 

a. a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű várakozó-helyek, 

b. közművek és közműpótlók (szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével), 

c. a nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között), 

d. a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei, 
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e. geodéziai, turisztikai jelek, köztárgyak, 

f. nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, 

g. a kutatás és az ismeretterjesztés építményei, 

h. a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek honvédelmet és belbizton-

ságot szolgáló építményei. 

i. a biztonsági okból szükséges őrházak és ezek melléképületei, melléképítményei, 

j. a vadgazdálkodás célját szolgáló létesítmények, 

- a termékvezetékek és műtárgyai a védőtávolság biztosításával. 

 

(5)178 

(6)179 

 

75. § 

 

(1)180  

(2)181 

(3)182 

(4)183 

(5)184 

(6)185 

 

Ev – Védelmi célú erdőterületek 

76. § 

 

(1) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el. 

(2)186 

(3)187  

(4)188 

(5)189 

 

 

 

Eg – Gazdasági célú erdőterületek 

77. § 

 

(1) Gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül az olyan erdő, amelyben a gazdálkodás elsődle-

ges célja az erdei termékek előállítása és hasznosítása. 

 

(2) A gazdasági erdőben a 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken lehet az erdő rendelteté-

sének megfelelő épületet elhelyezni max. 0,5 %-os beépítettséggel. 

 

(3)190  
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Ee – Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületek 

78. § 

  

(1) Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő területén csak a rendeltetésszerű használathoz és 

fenntartáshoz szükséges építmény helyezhető el. Csak a 10 ha-t meghaladó területnagyságú 

telken lehet épületet elhelyezni max. 5%-os beépítettséggel. 

 

(2) Egészségügyi-szociális, turisztikai erdőben kizárólag a szabadidő eltöltését, sportolást, 

játékot, pihenést szolgáló létesítmények helyezhetők el, melyek az erdőt rendeltetése betölté-

sében károsan nem befolyásolják. 

 

(3)191 

(4)192 

 

Mezőgazdasági területek (M) 

79. § 

 

(1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el. 

 

(2) A külterületi szabályozási terven mezőgazdasági rendeltetésű területként lehatárolt terüle-

tek, ill. övezetek más területfelhasználási egységbe, ill. övezetbe csak a külterületi szabályo-

zási terv módosításával sorolhatók át. 

 

(3) A mezőgazdasági rendeletetésű területet más célokra felhasználni nem lehet, azaz e terüle-

ten a rendeltetésének megfelelő hasznosítást kell folytatni. 

 

(4) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a következő övezetekre tagozódik: 

a) Má – Általános mezőgazdasági terület 

aa) Má/gy – gyep 

ab) Má/sz – szántó 

b) Mkf– korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület 

c) Mk – Kertes mezőgazdasági terület 

 

(5) A mezőgazdasági rendeltetésű területen elhelyezhetők az alábbi építmények: 

a. a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű-várakozó helyek, 

b. a kutatás és ismeretterjesztés építményei, 

c. közművek és közműpótlók (a szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével), 

d. nyomvonal jellegű vezetékek, termékvezetékek és műtárgyai, a védőtávolság  

e. a távközlés létesítményei, 

f. a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei, 

g. geodéziai jelek, köztárgyak, 

h. a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek honvédelmet és belbizton-

ságot szolgáló építményei, 

i. nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, 

j. a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi és ellátó létesítmények, 

k. biztonsági okokból szükséges őrház, 

l. komposztáló telep és építményei 

                                                      
191 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
192 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 



31 

m. lakóépület az övezeti szabályozások szerint. 

 

(6)193 

 
80. § 

 

(1) Ha az egyes övezetekbe eső terület nem éri el az előírt minimálisan szükséges telekmére-

teket, akkor a terület nem építhető be. 

 

(2) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a ter-

mőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondos-

kodnia kell. 

 

(3) A külterületi mezőgazdasági létesítményeknél keletkező hulladékok ártalmatlanításához 

szükséges műszaki feltételeket egyénileg kell biztosítani. A keletkező szennyvizek ártalmat-

lanítási lehetőségéről eseti vízügyi szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni. Amennyiben a 

keletkező szennyvizeket egyénileg működtetett kisberendezéssel kell tisztítani, akkor a vízjo-

gi engedélyektől függően a tisztított szennyvizet vagy a jelölt befogadóig kell eljuttatni. Tisz-

títatlan szennyvíz közvetlen szikkasztása tilos. Szippantott szennyvíz csak a kijelölt szenny-

víztisztító-telepre szállítható. 

 

(4) A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet 

eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti táro-

lása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott szennyvíz csak a kijelölt szennyvíz-

tisztító-telepre szállítható. 

 

(5) A kerítés külterületen lábazat nélküli, fa vagy fém oszloprendszerű, áttört kapuzatú és ki-

alakítású, a környező tájba semleges látvánnyal illeszkedő lehet. A kerítés építését kiváltó, 

cserjéből telepített határoló cserjesáv telepítését a hatósági engedélyezésnél előnyben kell ré-

szesíteni. 

 

(6) Az övezetben önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el. 

 

 
Birtokközpontok 

81. § 

 

(1)194  

 

(2) Az övezetben településrendezési önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el. 

 

(3) A birtokközpont elsősorban lakóépület, könnyűipari és mezőgazdasági tevékenységhez 

szükséges építmények elhelyezésére szolgál. 

 

(4) A birtokközpontot teljes közművesítéssel kell ellátni, és az egyes mezőgazdasági major 

területeken belül a technológiához kapcsolódó helyi környezetvédelmi berendezéseket meg 

kell valósítani. A lakóterületek felé kötelezően védőfásítást kell elrendelni. 

 

 

                                                      
193 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
194 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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Má – Általános mezőgazdasági terület 

82. § 

 

(1) Az övezetbe az alábbi művelési ágú területek létesíthetők: 

- szántó, 

- gyümölcs- vagy szőlőültetvény,  

- gyep, 

- faültetvény. 

 

(2) A területhasználatra vonatkozó általános előírások: 

- általános mezőgazdasági terület az árutermelésre alkalmas termőföldek területe, ahol a me-

zőgazdasági termeléshez szükséges gazdasági épületek elhelyezhetők, ha a telek területe leg-

alább 1,0 ha (homlokzatmagassága a 6 métert nem haladhatja meg és a terület beépítettsége 

nem lehet több mint 3%) 

- lakóépület legalább 10 ha (100.000 m2) területű telekre építhető (homlokzatmagassága a 6 

métert nem haladhatja meg. A lakóépület alapterülete a megengedett 3%-os beépítettség felét 

nem haladhatja meg, ugyanakkor az épület alapterülete max. 300m2 lehet); 

 

(3) Általános mezőgazdasági területen (Má) a kialakítható telek területe 5.000 m2-nél kisebb 

nem lehet; 

 

Má/gy – gyep 

83. § 

 

(1) A szabályozási terven gyepként jelölt területeken a gyep művelését fenn kell tartani, illet-

ve indokolt esetben védelmi célú erdő telepítése engedélyezhető.   

 

(2) Az övezetben a kialakítható telek területe 1 ha-nál (10.000 m2) kisebb nem lehet. 

 

(3) Az övezetben csak az állattartással, gyepgazdálkodással összefüggő gazdasági célú műtár-

gyak, gazdasági épületek elhelyezése engedélyezhető (karám, esőbeálló stb.), ha a telek terü-

lete eléri az 1,0 ha-t. 

 

Má/sz – szántó 

84. § 

 

(1)195 

(2)196 

 

Mkf/gy – korlátozott funkciójú mezőgazdasági gyepterületek 

85. § 

 

(1) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület: olyan mezőgazdasági területek, ahol az öko-

lógiai, táj- és természetvédelmi, vízvédelmi prioritások érvényesítése érdekében a mezőgaz-

dasági használat, telekalakítás, építési korlátozást igényel. 

 

(2) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek közé tartoznak a Nemzeti Park, a Natura 

2000, illetve a különböző vízminőségvédelmi szempontból érzékeny területeket (hidrogeoló-

                                                      
195 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
196 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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giai védőterület, nyílt karsztvízbázis) érintő mezőgazdasági területek, illetve az egyéb víz-

medrek partjától számított 50 m szélességű védőterületek.  

 

(3) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen a természetes élőhelyek, természeti értékek 

sérelme nélkül folytatható mezőgazdasági termelés.  

 

(4) A (3) pont által nem érintett korlátozott funkciójú mezőgazdasági területeken a gyepterü-

letek fenntartását, a sportolást, ökoturizmust, a bemutatást és ismeretterjesztést szolgáló ha-

gyományos állattenyésztés építményei, az azokhoz kapcsolódó turisztikai építmények és la-

kóépület alakíthatók ki, az alábbi feltételekkel: 

- a gyep művelési ágban nyilvántartott telek területe eléri a 10 ha-t, 

- az épületek homlokzatmagassága a 6 métert nem haladhatja meg 

- a terület beépítettsége nem lehet több mint 2% 

 

(5) Korlátozott funkciójú területeken bármilyen jellegű beavatkozáshoz, fejlesztéshez, építés-

hez, művelési ág váltáshoz ki kell kérni az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyét. 

 

 

 

Mk – Kertes mezőgazdasági terület 

86. § 

 

(1) Kertes mezőgazdasági területek a pihenést és a vegyes gazdálkodást szolgáló felaprózó-

dott, volt zártkerti területek, ahol a pihenést és a termeléshez szükséges tárolást egyaránt biz-

tosító épületek létesíthetők. 

 

(2) Kertes mezőgazdasági területen csak a gyümölcs- és szőlőműveléssel, feldolgozással, a 

borturizmussal, borkereskedelemmel összefüggő épületek helyezhetők el. Egy telekre csak 

egy épület helyezhető el, amelynek maximális alapterülete legfeljebb 90 m2 lehet. 

 

(3) A beépíthető telek területe legkevesebb 800 m2, az újonnan kialakítható telkek területe 

minimum 1500 m2 lehet. 

 

(4) Kertes mezőgazdasági területen a kialakítható új telek területe nem lehet kevesebb 1.500 

m2-nél, egy telken csak egy épület helyezhető el, melynek bruttó alapterülete nem lehet több 

90 m2-nél. 

 

(5) A mezőgazdasági rendeltetésű területen épületek az alábbiak alapján építhetők: 

a) A 800 m2-t el nem érő területű bármely övezetű telken épületet elhelyezni nem szabad. 

b) A 800-1500 m2 nagyságú telken max. 3%-os be-építettséggel egy gazdasági épület - nem 

lakás céljára szolgáló épület - és a terepszint alatt egy pince helyezhető el. 

c) Az 1500 m2-t meghaladó nagyságú telken épületek 3%-os beépítettséggel, a 4,5 m-es hom-

lokzatmagasságot meg nem haladóan helyezhetők el. 

d) A 3000 m2-nél nagyobb szőlő-gyümölcsös és kert művelési ágú területen lakóépület is léte-

síthető, melynek homlokzatmagassága a 4,5 métert nem haladhatja meg és a terület beépített-

sége max. 3%. 

 

 

Vízgazdálkodási területek (V) 

87. § 
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(1) A vízgazdálkodási területek övezeti besorolása: 

a) Vá/f – Folyóvíz medre és parti sávja 

b) Vá/á – Állóvíz meder és parti sávja 

c) Vi/cs – Közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja 

d) Vi – vízmosás, árok 

e) Vm – Vízbeszerzési és vízműterület 

 

(2) A területen csak a vízkárelhárítás célját szolgáló építmények, és a vízellátással kapcsolatos 

technológiai épületek helyezhetők el. 

 

Különleges beépítésre nem szánt területek (Kk) 

88. § 

 

(1) Különleges libegő terület: a libegő elhelyezésére szolgál. 

 

(2) Különleges idegenforgalmi terület: volt bányaterület; épület, építmény a területen nem he-

lyezhető el. 

 

(3) Kegyeleti park: felhagyott izraelita temető, a területen új sírokat elhelyezni nem lehet, a 

meglévő terület fenntartását, rendezését biztosítani kell. 

 

(4) Különleges rekultivációs terület: a cementgyár hulladéklerakó területe, az övezetben épü-

let, építmény nem helyezhető el. 
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VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

89. § 

 

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen, 14/2012. (XII.01.) ön-

kormányzati rendelete a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 

lépését követő eljárásokban kell alkalmazni.  

 

(2)197 

 

(3)198 

 

 

                                                      
197 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
198 Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 
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Mellékletek 

 

1. melléklet 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

Beépítésre szánt területek Szabályozási terve (rajzszám: SZT-01) 199 

 

 

 

2. melléklet 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

 

Beépítésre nem szánt területek Szabályozási terve (rajzszám: SZT-02) 

 

 

 

3. melléklet 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

 

A belterület határ tervezett változásai 

 Területi egység  Érintett telkek helyrajzi számai 

1. Déli terület 0226/7-9; 0226/23-31 részterületek 

2. Keleti terület 0168 részterület; 0189/2 részterülete; 0175/1 részterület. 

3. Gyári-tó és környéke 0131/4; 0142; 0145; 0146; 0147/1-2;0149/1 részterület; 0155 

részterület; 0151-0153; 0161-0163; 0171-0173; 1100/1-2; 

1101-1150; 1151/1-12; 1152-1167; 1201/1-2; 1202-1203; 

1205;1207-1214; 1215/1-2;1216-1226; 1227/1-2; 1228-1236; 

1238/1-4; 1239-1242; 1243/1-3; 1244-1280; 1282-1297; 

1301/1-3;1303-1325; 1402; 1404-1429; 1430/1-2; 1431-1484; 

1486; 

 

 

 

4. melléklet 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

 

Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények  

 

Elővásárlási jog 

 Terület Cél 

1. 801, 802/1-5, 806-810, 813-831, 832/1 hrsz. Városközpont fejlesztése 

 

                                                      
199 Módosította 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
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5. melléklet  

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

Közlekedési területek hierarchiája 

Jele Szabályozása Érintett terület 

Köu/2 

települési főút, 

elkerülő út 

BT: min. 22 m, ill. szabályozási terv 

szerint. KT: az út szabályozási széles-

sége – közterületet és nem közterületet 

elválasztó határvonal – a meglévő jogi 

határokkal. Építési területe min. 30 m, 

védőtávolsága 100 m. 

2506. sz. összekötő út 

2507. sz. összekötő út 

IV. Béla utca 

Köu/4 

kiszolgáló út 

Méretezés nélkül minimális szélessége 

12 m, ill. a szabályozási terv szerinti 

érték 

25304. sz. vasúti hozzájáró 

út 

25305. sz. vasúti hozzájáró 

út 

Ady Endre utca 

Alkotmány utca 

Apátsági út 

Arany János utca 

Bajcsy-Zsilinszky utca 

Bartók Béla út 

Béke utca 

Bocskai utca 

Damjanich utca  

Dózsa György utca 

Felszabadulás utca 

Gyári tóhoz vezető út 

Hársas utca 

Jókai utca 

József Attila utca 

Kossuth L. utca 

Liszt Ferenc utca 

Május 1. utca 

Mártírok útja 

Marx Károly utca 

Móricz Zsigmond utca 

Petőfi Sándor utca 

Rákóczi Ferenc utca 

Sport - IV. Béla u. új ösz-

szekötés 

Sport utca 

Szabadság utca 

Széchenyi utca 

Táncsics Mihály utca 

Vasút utca 

Vörösmarty utca 

Köu/5 

vegyes használatú út 

Belterületen minimum 8 méter, ill. 

szabályozási terv szerinti érték 

Gyár utca 

Gyári tó körüli utak 
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Köu/6 

gyalogút 

Méretezés nélküli minimális szélessé-

ge 3 méter, ill. szabályozási terv sze-

rinti érték 

Apátsághoz felvezető út 

Köu 

kerékpárút 

Méretezés nélküli minimális szélessé-

ge 3 méter, ill. szabályozási terv sze-

rinti érték 

IV. Béla utca 

Kök 

vasútvonal, vasútál-

lomás 

Jogi határvonal, ill. szabályozási terv 

szerint. Védőtávolsága 50-50 m (szél-

ső vágánytól) 

87. sz. Eger - Putnok vas-

útvonal 

Köu 

parkoló 

A 10 gépjárműnél nagyobb befogadó 

képességű felszíni várakozóhelyet fá-

sítani kell. Minden megkezdett 4 db 

várakozóhely után 1 db nagy koronát 

növelő, környezettűrő, lombos fa tele-

pítendő 

IV. Béla utca – Posta – 

ABC 

József A. úti társasházak 

791 hrsz. Szabadság utca 

eleje 

 

 

 

6. melléklet 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

Területigényes közmű létesítmények felsorolása 

 

 Megnevezés Helye Előírások, korlátozások 

1. Gázfogadó 1017/28, 1001/24 

hrsz. 

A védőtávolság középnyomású berendezé-

seknél közutak útpályájának szélétől és 

épületektől általában 5,0 m. 

2. Gázátadó 038 hrsz. A gázátadó állomások biztonsági övezete a 

létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított te-

rület szélétől vízszintesen 15 m. 

3. Mobiltorony 0225/3 hrsz. Védőtávolság: 50 m 

4. Szennyvíztisztító 017, 052/2 hrsz. 300 méter védőtávolságot kell tartani a la-

kott területtől, lakóépülettől. 

5. Vízműkút 030, 0188, 0202 hrsz. A védőterületen (100 m) belül mindenne-

mű tevékenység, beavatkozás – a mező-

gazdasági művelés kivételével – csak az 

ágazati szakhatóság hozzájárulásával vé-

gezhető. 
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1. függelék 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

a) Országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területek 

Bükki Nemzeti Park 

Hrsz Művelési ág Hrsz Művelési ág 

0120/a erdő 0195 gyep 

0120/b gyep 0196 kivett épület 

0121 gyep 0197 kivett úttörőtábor 

0122 kivett út 0198 kivett út 

0123 gyep 0202 kivett vízmű 

0124 gyep 0203/1 erdő 

0125 kivett út 0203/2 kivett út 

0128/1a erdő 0204 kivett út 

0128/1b gyep 0205 kivett út 

0128/2 erdő 0206/a erdő 

0130 gyep 0206/b gyep 

0134 kivett út 0206/c gyep 

0135 kivett út 0207 erdő 

0136/a erdő 0208 kivett út 

0136/b gyep 0209 erdő 

0136/c szántó 0210 kivett út 

0136/d gyep 0211/a erdő 

0136/f gyep 0211/b gazd. Ép+gyep 

0137 szántó 0212 kivett út 

0138 szántó 0213/a erdő 

0139 kivett út 0213/b gyep 

0140/1a erdő 0214/1 kivett út 

0140/1b gyep 0214/3 erdő 

0140/1c gyep 0214/4 kivett kápolna 

0140/1d gyep 0215 kivett út 

0140/1f gyep 0216 erdő 

0140/1g gyep 0217/3a erdő 

0140/1h gyep 0217/3b gyep 

0140/1j gyep 0217/3c gyep 

0140/1k gyep 0218 kivett út 

0140/1l gyep 0219 kivett út 

0140/1m gyep 0220 

kivett üdülőépület és 

udv 

0140/1n gyep 0225/4 szántó 

0140/1p gyep 0225/6 gyep 

0141/1 erdő 0225/7 szántó 

0141/3 erdő 0225/8 szántó 

0142 gyep 0225/10 szántó 

0145 erdő 0225/11a gyep 

0146 szántó 0225/11b gyep 

0179/4 kivett bánya 0225/11c kivett út 
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0179/5 erdő és épület 0225/11d gyep 

0180 erdő 0409/12 kivett turistaház 

0194 kivett vízfolyás     

 

 

b) Natura 2000 területek 

Natura 2000 – Különleges Madárvédelmi Területek 

0120, 0122, 0124, 0125, 0126/1, 0126/2, 0126/3, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0126/8, 0126/9, 

0126/10, 0126/11, 0126/12, 0126/13, 0127/1, 0127/2, 0127/3, 0127/5, 0128/1, 0128/2, 

0129/4, 0129/5, 0129/6, 0129/7, 0129/8, 0129/9, 0129/10, 0129/11, 0130, 0131/3, 0131/4, 

0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/10, 0131/11, 0132/7, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 

0139, 0140/1, 0140/2, 0141/1, 0141/3, 0142, 0145, 0146, 0147/1, 0147/2, 0149/1, 0151, 0152, 

0153, 0156/1, 0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/6, 0157, 0158/2, 0161, 0162, 0163, 

0165/1, 0165/2, 0166/1, 0166/2, 0167/2, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0168, 0169/2, 0169/3, 

0169/4, 0170, 0171, 0172/1, 0172/2, 0173, 0175/1, 0175/3, 0175/4, 0175/5, 0176/1, 0176/3, 

0176/4, 0176/5, 0176/6, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0176/10, 0176/11, 0176/12, 0176/13, 0177, 

0178, 0179/3, 0179/4, 0179/5, 0180, 0181, 0182, 0183/2, 0183/5, 0183/6, 0183/7, 0183/8, 

0183/9, 0183/10, 0183/11, 0183/12, 0183/13, 0183/14, 0183/15, 0183/16, 0183/17, 0183/18, 

0183/19, 0184, 0185/1, 0185/2, 0186, 0187/1, 0187/2, 0188, 0189/3, 0189/4, 0189/14, 

0189/15, 0189/16, 0189/17, 0190/1, 0190/2, 0191, 0193/1f, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 

0202, 0203/1, 0203/2, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214/1, 

0214/3, 0214/4, 0215, 0216, 0217/3a, 0217/3b, 0218, 0219, 0220, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 

1303, 1304, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 

1324, 1325 

 

Natura 2000 – Különleges Természetmegőrzési Területnek jelölt területek 

- 

 

Natura 2000 – Kiemelt jelentőségű Természetmegőrzési Területnek jelölt területek 

- 

 

Natura 2000 – Különleges Természetmegőrzési Területek 

- 

 

Natura 2000 – Kiemelt jelentőségű Természetmegőrzési Területek 

0140/1, 0140/2, 0178, 0179/3, 0179/4, 0179/5, 0180 

 

 

c) Egyedi tájértékek200 

Név 
EOV 

X 

EOV 

Y 

Pontos hely-

szín 
Tipizálás Főbb jellemző 

Régi mag-

tár 

74726

5 

30228

5 

 IV. Béla u. 9. Magtár 3 szintes, terméskőből és téglából 

épített, palatetős, keményfa 

(tölgy) és fenyő gerendák. 50x30-

as kisablakok, kovácsoltvas rács-

csal. Sárgára van festve. Mellette 

lakóház és udvar. 

Felhagyott 

homokbá-

74785

2 

30210

6 

Bocskai úttal 

párhuzamos, 

Anyag-

nyerő-

Három bányaudvarban különálló 

homokfalak. Fafajok: hegyi juhar, 
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nya udva-

rok 

az úttól K-felé hely rezgőnyár, kecskefűz, vadkörte, 

akác, fehérfűz, mezei juhar. Való-

színűleg néhány pár gyurgyalag is 

költ a homokfalakban. A homok-

falakban megfigyelhető homokkő 

és márga rétegek. 

Füzes-éger 

sáv 

74775

5 

30225

3 

Táncsics M. út 

mellett elhala-

dó patak erdő-

sávja, Mellér-

patak partján 

Erdősáv A fás liget körül 2 forrás is talál-

ható. A természetes fasáv az út 

kanyarulatáig tart, ahol híd is áll. 

A fölötte lévő patak szakaszra 

nem jellemző a természetes faál-

lomány. Kb. 200m hosszan tart a 

természetes rész. A patak túlolda-

lán nádas, rét, kaszáló 

Feszület 74658

7 

30218

1 

Május 1 út 63. 

szám előtt 

Feszület Az úttól 3m-re 3,5 m magas fa 

feszület, vaslemez alakkal és tető-

vel. 

Feszület 74678

9 

30152

7 

IV. Béla út 82. 

szám előtt 

Feszület Beton alapon 3m magas kő feszü-

let fém alakkal, körülötte ková-

csoltvas kerítés. 

Régi lakó-

ház 

74704

9 

30159

9 

Bajcsi Zs. u. 

22. 

 

Lakóépü-

let 

Fehérre meszelt, fakapus, cserép-

tetős, mészkő alapon nyugvó kb. 

30m hosszú ház. 

Régi izrae-

lita temető 

74787

5 

30152

7 

Tó-haraszt 

alja, a falu 

temetőjével 

szemben 

 

Temető Főleg terméskőből faragott 1,2-2 

m magas sírkövek. A sírkövek 

sűrűn egymás mellett helyezked-

nek el. A sírok körül sok gyertyán, 

mogyoró található. A Mária forrás 

a temető alatt folyik el kb. 10m-re. 

Szent An-

tal szobor 

74744

1 

30298

8 

IV. Béla úttól 

100 m-re, az 

ÉRV Rt. épü-

lete előtt, a 

cement gyár 

előtt 

Szentek 

szobra 

1,7 m magas mészkőből épített 

fülke, benne festett Szent Antal 

szobor, előtte vasrács. Felirat: 

"Hálából Szent Antalnak szeren-

csés hazatérésemért." Állíttatta: 

ifj. Mikó Bera József 
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2. függelék 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

Műemlékvédelem 

Országos védelem alatt álló objektumok 

 

Törzs

-

szám 

Műemléki 

besorolás 
Műemlék megnevezése Címe Hrsz. 

2131 M I. Nagyboldogasszony ciszterci apát-

sági templom és monostor 

Kőalja-

dűlő201 

0185/1 

9485 M III. Gilitka (Szent Anna) kápolna Gilitka-

patak 

völgye 

0214/4 

6662 MK A Nagyboldogasszony ciszterci 

apátsági templom és monostor 

műemléki környezete 

 0183/1-2; 

0185/2; 

0187/1; 0188; 

0184, 0186, 

0189/4 

 

 

3. függelék202 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII.01.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

Helyi védelem alatt álló objektumok 

1. Gesztenyés Kiállítóház     833/2 hrsz. 

 

 

Helyi védelemre javasolt objektumok 

1. Gyár út 9. sz.  lakóház    1001/2 hrsz.  

2. Bélkő Étterem  étterem    1004 hrsz. 

3. Magtár   üzlet, iroda   48 hrsz. 

4. IV. Béla utca 30. sz. lakóház melléképülete  828, 829 hrsz.  

5. IV. Béla utca 74. sz. lakóház     621/1 hrsz.  

6. IV. Béla utca 53. sz. iskola     320/3 hrsz.  

7. IV. Béla utca 43. sz. iskola    113 hrsz. 

8. IV. Béla utca  egyházi emlékhely, keresztek532/1; 631/2; 793 hrsz. 

9. Gyári tó   tó    0147/1 hrsz. 

10. IV. Béla utca 66. sz. R.k. templom    793 hrsz.  

11. IV. Béla utca 68. sz. plébánia    792 hrsz.  

12. Szabadság utca 16. sz. lakóház     848 hrsz.  

13. Szabadság utca 51. sz. lakóház     751/2 hrsz.  

14. Május 1 utca 10. sz. lakóház     779, 780 hrsz.  

15. Apátság utca 30. sz. lakóház     269 hrsz.  

16. Apátság utca 39. sz. lakóház     200 hrsz.  

17. Zsidó temető  temető, kegyeleti park  0190/2 hrsz. 
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18. Apátság u. 16. sz. lakóház    282 hrsz. 

19. Május 1. u. 4. sz.  pince    787 hrsz. 

20. Rákóczi u. 18. sz. lakóház    333/2 hrsz. 

21. Bajcsy Zs. u. 22. sz. lakóház    364 hrsz. 

22. Bajcsy Zs. u. 12. sz. lakóház    378 hrsz. 

23. Ady E. u. 2. sz.  lakóház    592/4 hrsz. 

24. Bajcsy Zs. u. 25. sz. lakóház    315 hrsz. 

25. IV. Béla u. 81. sz. lakóház    392 hrsz. 

 
 

 

 

 

 

 

 A helyi védelemre javasolt objektumok területi elhelyezkedése 
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2034. függelék 
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