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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Apc község településrendezési eszközei 2002-ben kerültek jóváhagyásra, majd 2011-ben és 2015-ben 
módosításra. 

A hatályos településrendezési eszközök hatályba lépése óta az építésügyi és településrendezési 
jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv), az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet (OTÉK), 
illetve hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (Eljr.) és ugyancsak hatályba lépett a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. 

További jogszabályi változás, hogy 2019. január 2-án hatályba lépett az ország területrendezési 
terveit egy törvénybe összefoglaló Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, valamint hatályba lépett a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
(továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó 
előírásokat határozza meg.  

A megváltozott jogszabályi környezet okán új, a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő 
településrendezési eszközöket kell megállapítania a település önkormányzatának. Fenti 
előzményeket követően Apc Község önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról döntött, amelyek 
elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök felülvizsgálata egy eljárásban történik.  

A KÉSZÜLŐ TERVEK 

Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készült el, amelynek célja a korábbi tervek, a releváns 
helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése; a 
település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése; a településszerkezet, 
tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok 
feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készült, hogy a különböző 
tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a készülő 
dokumentumok elkészítéséhez. A megalapozó vizsgálat 2018-ban elkészült, melyet a képviselő-
testület megismert, és a 189/2019. (XII. 19.) határozatában az abban foglaltakkal egyetértett és a 
további tervezés alapjául alkalmasnak ítélt. 

A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását, a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint a 
különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési 
irányokat adni Apc számára. A településfejlesztési koncepció vitaanyaga 2019-ben készült el. 

Ezt követően készült el a településszerkezeti terv (TSZT) munkaközi anyaga, amely a 
településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a 
területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A 
településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 
térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon 
érdekelt többi település alapvető jogainak és településrendezési eszközeinek figyelembevételével, 
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a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti terv 
munkaközi anyaga 2019-ben elkészült, melyet a képviselő-testület megismert, a 189/2019. (XII. 
19.) határozatában továbbtervezésre alkalmasnak ítélt. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készült 2019. decemberben a helyi 
építési szabályzat (HÉSZ). munkaközi anyaga. A helyi építési szabályzatban az építés helyi 
rendjének biztosítása érdekében — az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban 
megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, 
a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A 
HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat figyelembe véve — az építés rendjét, melynek 
mellékletét képezi a szabályozási terv. 

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

• a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek olyan felülvizsgálata, amely a 
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítja Apc területén, 

• a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása, 

• a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, 
övezetek meghatározása, 

• a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása, 

• a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és rendezése, 

• az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti tervek kidolgozása. 

A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelően készülnek. 

Jelen dokumentum az Alátámasztó javaslat és Környezeti értékelés, mely a településrendezési 
eszközök elkészült javaslata és a magasabb szintű jogszabályok közötti összhangot, a hatályos 
tervekhez képest történt változtatásokat és a tervezés szakmai elveit hivatott bemutatni. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A településfejlesztési koncepciót és a 
településrendezési eszközöket a polgármester közös eljárásban egyezteti a jogszabályok szerinti 
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (továbbiakban: 
véleményezőkkel) az Eljr. szerinti teljes eljárásban. A teljes eljárás szabályait az Eljr. 36-40. § 
tartalmazzák. Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt 
döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez 
szükséges adatok beszerzésre kerültek. A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes 
tájékoztatót küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi és települési 
önkormányzatoknak, valamint az előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés 
szabályai szerint az eljárásban érintett partnerekkel, továbbá adatszolgáltatási kérelmet küldött a 
Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH).  

A véleményezők előzetes tájékoztatási szakaszban adott előzetes tájékoztatásának összefoglalását 
a megalapozó vizsgálat tartalmazza. 

A TFK és a TRE elkészült tervezetét a képviselő-testületi jóváhagyás előtt véleményeztetni kell. A 
véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült 
településrendezési eszközöket párhuzamosan véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § 
rendelkezéseinek megfelelően, valamint a véleményezőkkel. A véleményezési szakaszban a 
véleményezők a kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek 
tartalmaznia kell: 

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények 
megállapítását, 

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés 
megállapítását, továbbá 
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c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket. 

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 
fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a döntés 
dokumentálásával és közzétételével. 

Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és 
az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján és közterületi hirdetőfelületen való 
közzétételével történik. Az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 
8 nappal az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni, az észrevételeket és javaslatokat a 
lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy 
elektronikusan lehet megtenni. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi 
véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá 
tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a 
jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához 

A településrendezési eszközök az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal végső 
szakmai véleményének birtokában hagyhatók jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
településrendezési eszköz leghamarabb az elfogadást követő 30. napon léptethető hatályba. 

A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 
mellékleteként fogadja el, amely megelőzi a helyi építési szabályzat — rendelet formájában történő 
— jóváhagyását. 



APC TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  9 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu  

 

1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

Apc az Észak-Magyarországi régióban, Heves megye nyugati szélén, Nógrád megye határához közel, 
a Hatvani járás területén fekvő, kiváló földrajzi adottságokkal rendelkező község. A Zagyva folyó 
völgyében terül el. 
Szomszédos települései: délen Zagyvaszántó és Petőfibánya, keleten Rózsaszentmárton és kis 
részben Szűcsi, északon Jobbágyi, keleten pedig Palotás és Szarvasgede. A település a Mátra 
hegyvonulatától délre, a járásközponttól, Hatvantól 18 km-re északra található. A 70 km távolságra 
lévő Budapest az M3-as autópályán érhető el. A 21-es számú főút az ország középső részét 
Salgótarjánnal köti össze. Apc a 21-es főútról kb. 2 km-es letéréssel közelíthető meg, illetve 
vonattal a Budapest-Hatvan-Salgótarján vasútvonalon érhető el. A megyeszékhely, Eger, szintén az 
M3-as útvonalon érhető el, mely 98 km-re található. 
Apc az iparterületét Zagyvaszántóval közösen alakította ki a két település határában, mely mindkét 
település közigazgatási területet érinti. 
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1.2. TELEPÜLÉS SZERKEZETE 

 

Főbb településszerkezeti elemek 

A település jelenlegi szerkezetét nagyban meghatározzák az észak-déli irányban futó vonalas 
elemek: a Zagyva, a 21-es út és a 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal vagy a Zagyva és a 
Szuha-patak medre.  

A 21-es úttól nyugatra mezőgazdasági területek és egy részben Jobbágyi területén elhelyezkedő 
hulladéklerakó található. A 21-es út és a Zagyva közötti sávban a mezőgazdasági területek 
fekszenek. Ebben a sávban halad a vasútvonal, melynek megállója közelében Zagyvagyártelep néven 
gazdasági-ipari jellegű terület alakult ki. A telep folytatódik Zagyvaszántó irányába. A település 
másik nagyobb gazdasági területe a település északi részén, a Jobbágyira vezető út mentén 
található.  

A külterület déli részén különleges beépítésre nem szánt bányaterület és különleges beépítésre nem 
szánt rekreációs terület található. A belterülettel határosan különleges beépítésre nem szánt 
sportterület (lőtér) helyezkedik el. 

A külterület legnagyobb része mezőgazdasági területfelhasználási egységbe sorolt. Jelentős 
kiterjedésű erdőterületek a keleti oldalon, az Apci tengerszem, az Apci Nagy-hegy és a Kopasz-hegy 
vonalában találhatóak. 

A belterület a Zagyva keleti oldalán a folyó és az Apci Nagy-hegy (Somlyó-hegy) között helyezkedik 
el. A belterület is inkább észak-déli irányban elnyújtott formájú. A jelenlegi szerkezetben 
felismerhető az ősi településmag szabálytalan úthálózata és telekkialakítása. A Fő út és a Bethlen 
Gábor út (később Petőfi Sándor út) egy szilvamag alakú területet zár közre, mely hat kisebb tömbre 
bomlik. A területen a lakóépületek mellett számos kereskedelmi szolgáltató funkció is 
megtalálható. A község főbb intézményei is a szilvamag szerű központi rész körül, annak határa 
mentén helyezkednek el. Ezen a területen vegyes településközponti területek találhatóak. 

Fiatalabb településrészek, szabályosabb úthálózattal a község déli és északi részén találhatóak. Itt 
az utcák irányultságát elsősorban a Szentmártonfalvára vezető Rákóczi Ferenc út és a Petőfibányára 
vezető Petőfi Sándor út határozza meg. 

A belterület legnagyobb része falusias lakóterületbe sorolt. Az ősi településmag területén és az 
újabb beépítésű lakóterületeken is a falusias területhasználat a meghatározó. A belterületen két 
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különleges terület található: a temető és a sporttelep. A településen hat közkert található, melyek 
a belterületen egyenletesen oszlanak el. 

A település arculatát és szerkezetét is nagyban meghatározza a domborzat, egyik-másik utcáról 
gyakoriak a rá és átlátások. A település fölé magasodó Apci Nagy-hegy meghatározó táji elem, mely 
a falu legtöbb pontjáról jól látható.  

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- Közúthálózat (országos elsőrendű főút) 
o 21 sz. főút Hatvan - Somoskőújfalu között 

- Közúthálózat (országos mellékutak): 
o 2131 j. Apc – Szarvasgede összekötő út 

o 2404 j. Apc - Rózsaszentmárton összekötő út 

o 2405 j. Jobbágyi - Apc összekötő út 

o 2403 j. Selyp - Zagyvaszántó összekötő út 

- Vasúthálózat 
o 81 sz. Hatvan - Somoskőújfalu vasúti fővonal (nem villamosított) 

- Közműellátás: 
o Nagynyomású földgázszállító vezeték 20-20m-es biztonsági övezettel és bányaüzemi 

hírközlő kábellel; 

o Nagyközép-nyomású földgázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezettel  

o 132 kV-os villamosenergia főelosztóhálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es 

biztonsági övezettel  

o 132 kV-os villamosenergia főelosztóhálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es 

biztonsági övezettel 

o 22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7m-es biztonsági 

övezettel 

o Regionális ivóvízvezeték 

o Regionális szennyvíznyomó vezeték 

- Legfontosabb vízfolyások, árkok:  
o Szuha-patak 

o Zagyva folyó 

 

1.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az 
építési telek megengedett beépítettsége legalább 10%. 

A belterület lakóterületeit főként a falusias lakóterületek jellemzik, melybe beékelődik egy kisebb 
kisvárosias terület.   

A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A sűrűbb beépítésű kisvárosias 
lakóterület a Rákóczi Ferenc út és a Szabadság út közt található, hosszú szakaszon elnyúló 
szalagházak teszik ki. Ezt öleli körül a falusias lakóterület, mely a Rózsa utcától északra fekvő 
terület, a Béke utca és a Dobó utca környéke, a Rákóczi Ferenc úttól északra eső lakóterületek, a 
Szabadság úttól délre található lakóterületek, illetve a Hunyadi László utca, Bethlen Gábor utca és 
Árpád út keleti oldala. A falusias lakóterület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, 
továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató 
építmények elhelyezésére szolgál. 

Apc területén a településközponti vegyes területek a központban koncentrálódnak a Fő út mentén. 
A Hunyadi út, a Bethlen Gábor utca, a Rózsa utca, a József Attila utca valamint délről az Árok utca 
határolja. Túlnyomó részt ezen a területen helyezkednek el a település intézményei. Ezek a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Villamosvontat%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
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beépítésre szánt településrészek alkotják főként az Ősi városmagot. A településközpont terület 
elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, 
amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

Apc gazdasági területei elsősorban a jelentős közlekedési útvonalak mentén, azok csomópontjai 
mellett helyezkednek el. A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, míg az ipari 
terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt 
területen nem helyezhetők el. Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és 
a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál. 

Két kisebb területű kereskedelmi és szolgáltató terület található a belterületen belül; a Kossuth 
Lajos utca mentén és a Hunyadi utcától nyugatra. A településen, északon helyezkedik el a 
Gazdasági terület néven ismert városrész, mely teljes egészében kereskedelmi és szolgáltató 
területként funkcionál. E mellett a Zagyvagyártelep északi szektorában is fellelhető két terület, 
mely, szintén kereskedelmi és szolgáltatási területeket foglal magába. Két nagy kiterjedésű ipari 
terület helyezkedik el Zagyvagyártelep déli oldalán. 

A település területén található egy egyedi rendeltetésű terület, mely különleges beépítésre szánt 
terület területfelhasználási egységbe került. Ez a Somlyó-hegyi Lövészklub területe, ami Különleges 
sportterület területfelhasználási egységbe tartozik.  

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett 
beépítettsége legfeljebb 10 %. 

Az erdőterületeknek alapvető jelentősége van az élővilág megóvása, a települési környezet 
minőségének javítása, valamint tájesztétikai, környezet- és talajvédelmi szempontból egyaránt. 
Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, 
területfelhasználás szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál 
nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az 
erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek minősül a meghatározott terület akkor is, ha 
átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik.  
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Apc erdőterületei a közigazgatási terület keleti felén, a belterülettől keletre fekszenek a Mátra 
domboldalain (Apci Nagy-hegy, Kopaszhegy). Az erdőterületek a településszerkezeti terven az 
erdészeti nyilvántartás szerinti elsődleges rendeltetésüknek megfelelően védelmi, gazdasági 
illetve közjóléti erdőterület besorolást kaptak. Védelmi rendeltetésű erdőterületek csupán kisebb 
arányban, egyrészt véderdő sávokként vannak jelen a településen (a hulladéklerakó körüli 
véderdősáv), illetve a közigazgatási terület keleti részén fekvő erdők kisebb részén, több esetben 
egykori vízmosások területén. A védelmi erdőterületek elsősorban a természeti környezet, és a 
különböző környezeti elemek, valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgálnak. 

Az apci erdők legnagyobb része gazdasági rendeltetésű, a Mátra domboldalait borító erdők 
elsősorban gazdasági erdők. Gazdasági rendeltetésű erdőterületen a gazdálkodás elsődleges célja a 
fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása és hasznosítása, ahol a terület a 
gazdálkodással összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

A közjóléti rendeltetésű erdőterület egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási 
célokat szolgáló erdőterület, ami a terület rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére 
szolgál. Közjóléti erdőterület mindössze az apci tengerszem környezetében található. 

A település mezőgazdasági területei általános, korlátozott hasznosítású általános és kertes 
mezőgazdasági területként kerültek kijelölésre a településszerkezeti terven. A mezőgazdasági 
területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a 
saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek, ahol a 
terület rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére szolgál.  

 

Általános mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe tartoznak a szántóföldi műveléssel 
és gyepgazdálkodással hasznosított területek, melyek a belterülettől nyugatra nagyobb egybefüggő 
táblákban, a belterülettől keletre kisebb táblákban helyezkednek el. Korlátozott hasznosítású 
általános mezőgazdasági területbe egyrészt az ökológiailag értékes, az ökológiai hálózat részét 
képező mezőgazdasági területek, amelyek vagy természetvédelmi oltalom alatt állnak, vagy állandó 
gyeppel borítottak, valamint a hulladéklerakó védőtávolságán belül fekvő mezőgazdasági területek 
tartoznak. Utóbbi területeken az épület-elhelyezés nem kívánatos, így korlátozott a területek 
hasznosítása. Kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe a közigazgatási terület 
északi határában, az Apci tengerszemtől északra fekvő terület és a belterület keleti határában, az 
Apci nagy hegy lábánál elhelyezkedő terület tartozik. 
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Vízgazdálkodási területek a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre 
és parti sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. A terület a 
vízgazdálkodással összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. Apcon vízgazdálkodási terület az 
Apci tó, a Zagyva, a Szuha-patak, valamint a vízművek területe. 

Természetközeli területek azok, melyek kialakulására az ember csekély mértékben hatott, és mely 
területeken a természeteshez közelítő állapot jött létre. Természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe a település nyugati részén, a vasút és a 21. sz. főút között, a Szuha-
patak mentén elhelyezkedő terület tartozik. 

A település területén a jelenlegi egyedi használatú, nagykiterjedésű, alacsony beépítettségű 
területek jellemzően különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe 
kerültek. Ilyen területfelhasználási egység  

• a temető, ami a temetkezés épületei, a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló 
és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál, s amelybe a község temetője tartozik,  

• a bánya, ami az ásványanyag kitermelésre és az ehhez kapcsolódó építmények 
elhelyezésére szolgál, s amelybe a külterületen fekvő kőbánya és annak tervezett bővítési 
területét sorolja a szerkezeti terv,  

• a rekreációs terület, ami főként a szabadidős tevékenységet, az idegenforgalmat, és a 
vendéglátást szolgáló építmények elhelyezésére szolgál, s amelybe a közigazgatási terület 
déli részén fekvő Molnár-tanya és az attól délre fekvő terület tartozik,  

• a mezőgazdasági üzemi terület, ami elsősorban mezőgazdasági növénytermesztés, -
tárolás, -feldolgozás, nagyüzemi állattartás, állattenyésztés céljára alkalmas építmények 
elhelyezésére szolgál, s amelybe a Ferenc-tanya és a Jobbágyira vezető út menti lakó-
gazdálkodó terület tartozik, 

• és a hulladéklerakó, ahol a hulladékgazdálkodással, hulladék elhelyezésével kapcsolatos 
tevékenységek végezhetők, s az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el, s amelybe a 
közigazgatási terület északnyugati határában fekvő veszélyes hulladéklerakó tartozik. A 
hulladáklerakó esetében bővítési területet is kijelöl a településszerkezeti terv, valamint a 
meglévő hulladéklerakó környezetében a hatályos településrendezési eszközökben kijelölt 
véderdő sávot is megőrzi. 

A község meglévő és tervezett közkertjei zöldterület - közkert területfelhasználási egységbe 
tartoznak. A zöldterület olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást 
szolgálja. A zöldterületek a település lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, 
továbbá a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett 
közhasználatú területek, és az ehhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál.  

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) 
– a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), 
köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a 
kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére 
szolgál. A község gyűjtőútnál magasabb szintű közútjai közúti közlekedési terület, a vasút pedig 
kötöttpályás közlekedési terület területfelhasználási egységbe tartoznak. 
 

1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi 
országos közutak esetében: 

- 21 sz. Hatvan - Somoskőújfalu elsőrendű főút (100-100 méteres védőtávolság) 

- 2131 j. Apc – Szarvasgede összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 

- 2403 j. Selyp – Zagyvaszántó összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 

- 2404 j. Apc - Rózsaszentmárton összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 
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- 2405 j. Jobbágyi - Apc összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 

KÖZMŰTERÜLETEK 

VÍZELLÁTÁS 

- Regionális ivóvízvezeték 

- Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei (víztározó térszíni medence, 

nyomásfokozó szivattyú) 

- Országos vízminőség-védelmi területek 

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

- Szennyvízátemelők védőtávolsága 

- Regionális szennyvíznyomó vezeték nyomvonala  

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

- Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, 3-3 m-es 

karbantartó sávval 

- Felszíni vízrendezést szolgáló, önkormányzati, vagy társulási kezelésű vízfolyás 3-3 m-es 

meder karbantartási sávval 

- Kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás mentén 6-6 m-es meder karbantartási sávval 

ENERGIAELLÁTÁS 

- 132 kV-os villamosenergia főelosztóhálózat nyomvonala, az oszloptengelytől mért 18-18 m-

es biztonsági övezettel 

- 22 kV-os gerinc légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől mért 

7-7 m-es biztonsági övezettel 

- 22/0,4 kV-os transzformátor 

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

- Nagynyomású földgázszállító vezeték a csőpalásttól mért 20-20 m-es biztonsági övezettel és 

bányaüzemi hírközlő kábele 

- Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték a csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági 

övezetével 

- Gáznyomáscsökkentő műtárgy 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

- Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei. 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – HULLADÉKLERAKÓ TERÜLET (KB-HULL) 
VÉDŐTERÜLETE  

- veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén min. 1000 m. 
 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását az örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza. 
ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELEM 

Apcon egyetlen műemlék, a Szent István király római katolikus templom található, melyhez ex lege 
védett műemléki környezet kapcsolódik. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 
rendelkezik a védett műemléki értékek megőrzésére vonatkozó követelményekről, melyekre az 
alább felsorolt ingatlanok tekintetében figyelemmel kell lenni.  
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Országos nyilvántartás szerinti műemlékek: 

Törzsszám Azonosító Védelem fajtája Cím Név 

2214 5415 műemléki Szent István tér 1. Szent István király római 
katolikus templom 

2214 27125 műemléki 
környezet 

 Szent István király római 
katolikus templom ex lege 
műemléki környezete 

 

HELYI VÉDELEM 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23/A.§ (1) alapján helyi védelem alatt áll az a helyi építészeti 
örökség, amelyet a települési önkormányzat településképi rendeletében védetté nyilvánít. A helyi 
védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek 
munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és 
táji érték védelme. Apc Településképi rendelete alapján az alábbi épület áll helyi védelem alatt: 

Nyilvántartási 
szám 

Védelem típusa Hrsz. Cím Név 

1./2008 egyedi védelem 921 Petőfi S. út 24. Művelődési Ház 

 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Apc település területét 24 nyilvántartott, régészeti lelőhely érinti. Nem ismert kiemelten védett 
régészeti lelőhely. 

Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, elnevezés HRSZ nyilvántartott adatok 

31504 Berek-alja 1. 

0124/1, 0124/2, 086, 0140, 0138/5, 0138/6, 0138/3, 0138/4, 0122, 
0118, 0143, 0119/2, 0119/1, 0119/3, 0138/8, 0138/7, 0139/2, 
0139/1, 0120/2, 0120/1, 0141/1, 0141/3, 0141/4, 0142/1, 0142/2, 
0114/10, 0114/9, 0114/11, 0145/1, 0144 

31508 Berek alja 2.sz. lelőhely 
0129/11, 0129/12, 0129/13, 0129/7, 0129/8, 0129/9, 0129/16, 
0129/15, 086, 0124/1, 0129/5, 0135/2, 0129/1, 0129/2, 0129/4, 
0136, 0138/8, 0119/2, 0119/3, 0139/2 

31509 Berek alja 3.sz. lelőhely 
0129/16, 0133, 0129/15, 086 

49378 Szineg 
0188/23 

49379 Berekalja sóderbánya 

0132, 0129/16, 0129/11, 0129/12, 0129/13, 0129/8, 0129/9, 0130/1, 
0130/2, 077/76, 0133, 0129/15, 086, 0129/7, 0124/1, 0124/2, 
0129/5, 0135/2, 0138/5, 0138/6, 0138/3, 0138/4, 0124/3, 0129/1, 
0129/2, 0129/4, 0136, 078/2, 0168, 067/26, 077/78, 077/72, 0165, 
0156, 0119/2, 0119/3, 0139/2, 0138/8, 05/16, 05/22, 05/25, 067/27, 
067/28, 0131, 067/5, 067/7 

49386 Páskom 
1069 

54112 Miskolci-oldal, 1. lh. 
0241/2, 0242, 0233, 0239/4, 0241/1 

54113 Morgó, 2. lh. 
0230/7, 0227/21, 0230/3 

54114 Apc, 3. lh. 
151, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 160 

54116 Apc, 4. lh. 
0230/1 

54117 Apc, 5-6. lh. 
0230/1, 2348, 2305, 0228, 0207/2, 0210, 0207/3 

54119 Apc, 7. lh. 
0207/2, 0207/4 
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TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A szerkezeti tervlap és a szabályozási terv tartalmazzák a táj- és természetvédelmi értékek 
lehatárolását. A terv kiemelten kezeli, hogy a település területén található természetes és 
természetközeli élőhelyek, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. A védett területekre 
vonatkozóan általános szabályokat állapít meg a HÉSZ: 

- a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 

- a település külterületén a vízfolyások, utak mentén fekvő fasorok, erdősávok megtartandók, 
illetve telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. 

• Ex lege védett természeti érték - földvár 

A község közigazgatási területén ex lege védett természeti érték az Apci Nagy-hegyen elhelyezkedő 
földvár. A településrendezési eszközök a földvár területét korlátozott hasznosítású általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolják, ahol a helyi építési szabályzat épület 
elhelyezését nem teszi lehetővé, így a terület beépítetlen állapota, az ökológiai értékek védelme 
biztosított. 

• Ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezete 

Az ökológiai hálózatnak két övezete érinti a község területét, a magterület és az ökológiai folyosó 
övezete. Az övezetekhez tartozó területeket a szabályozási terv jellemzően olyan övezetekbe 
sorolja, ahol épületet nem, vagy csak korlátozottan lehet elhelyezni, így a területek beépítetlen/kis 
mértékben beépített állapota és az ökológiai értékek megőrzése biztosítható. Beépítésre szánt 
területet mindössze az ökológiai folyosó övezetén jelölnek a településrendezési eszközök, a lőtér 
területét – a hatályos településrendezési eszközök által biztosított jogok megőrzése érdekében – 
jelen felülvizsgálat is különleges sportterület területfelhasználási egységbe sorol. 

Az övezetekre vonatkozó jogszabályi előírásokat az MATrT tartalmazza, ezek ismertetését a 2.3. 
Országos övezetek ismertetése c. fejezet tartalmazza. 

• Tájképvédelmi terület övezete 

A tájképvédelmi szempontból jelentős területeket a MATrT Tájképvédelmi terület övezetbe sorolja. 
Az övezetekre vonatkozó előírásokat az MvM rendelet tartalmazza, ezeknek való megfelelést a 2.3. 
Országos övezetek ismertetése c. fejezet mutatja be. 

54120 Apc, 8. lh. 
0207/4 

54121 Apc, 9. lh. 
135/1, 134, 136, 137 

54122 Alsó-Páskom, 10. lh. 
2040, 2043, 2044, 2046, 2049, 2050/1, 2050/2, 2053 

54123 Apc, 11. lh. 
0198/50, 0198/51, 0198/52 

48761 Homokbánya 
016/1, 019, 020, 018 

54124 Apc, 13. lh. 
0234 

54125 Város-rét, 14. lh. 
025 

54126 Város-rét, 15. lh. 
030 

54127 Város-rét, 16. lh. 
030 

54129 Apc, Dög-rét, 18. lh. 
0193 

76709 Szuha-patak-völgye 
0118, 0120/2, 0114/10 

85415 Farkas-major 

0113/3, 086, 0115, 0114/10, 0114/11, 0114/12, 0114/8, 0114/9, 
0145/3, 078, 0145/5, 0145/6, 087/15, 087/18, 0145/9, 0145/12, 
0145/11, 079/14, 079/13, 079/5, 079/6, 079/9, 079/15, 080/1, 
080/2, 079/12, 079/16, 079/1, 081/1, 085/2, 083, 082, 084/2, 
084/4, 084/9 
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• Natura 2000 hálózat 

A község közigazgatási területét érinti a Natura 2000 hálózat területe. A Natura 2000 hálózatra 
vonatkozó szabályok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendeletben kerültek meghatározásra, az egyes települések Natura 
2000 hálózattal érintett területeiről az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
rendelkezik. 

A hálózat területével érintett területeken a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok 
és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, valamint a 
fenntartható gazdálkodás feltételeinek biztosítása elsődleges szempont. A község területén az Apci 
Somlyó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20052). A településrendezési 
eszközök a Natura 2000 hálózat területét korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe sorolják, ahol a helyi építési szabályzat épület elhelyezését nem teszi 
lehetővé, így a terület beépítetlen állapota, az ökológiai értékek védelme biztosított. 
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1.5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ KÉPEST TÖRTÉNŐ 
VÁLTOZÁSOK 
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Változás 
kód 

Hatályos 
terület-
felhasz-
nálás 

Tervezett 
terület-
felhasz-
nálás 

Terület 
(ha) 

Változás indoklása 

A1 Má Gip-e 6,12 

079/16, 079/12, 073/2 hrsz.-ú telkek a 21. sz. főút lehajtója mellett, Apc gazdasági hasznosítású területeivel körbevéve találhatóak. Az 
Önkormányzat településfejlesztési célként tűzte ki az új vállalkozások betelepedésének támogatását és a meglévő telephelyek bővítésének 
támogatását. A terület elhelyezkedéséből adódóan ideális gazdasági fejlesztések megvalósítására. A 0211/11 hrsz.-ú telek az apci húsüzemhez 
tartozik, a telek déli alrészlete kerül átsorolásra. Az átsorolás a valós területhasználathoz igazodó. A telek a hatályos terven részben mezőgazdasági 

részben gazdasági területbe volt sorolva, az átsorolással egységesedik a területhasználat. 

A2 Köu Vt 0,16 
Az érintett telken az Apci Szent István király templom áll. A telek a hatályos terveken közlekedési területbe tartozik. Átsorolása településközponti 

területbe a tényleges területfelhasználásnak megfelelő. 

A3 Köu Gksz 0,08 
A 079/5 hrsz.-ú telek a 21. sz. főút lehajtója mellett található, jelenleg gyepterületként hasznosított közlekedési terület. A telken vállalkozó 
telephelyet (pl. autómosó) létesítene, az átsorolást az Önkormányzat kérte a tervek megvalósíthatóságához. A telek ingatlan-nyilvántartási 

besorolása kivett beruházási terület, mely magánszemély tulajdonában áll. 

A4 Ev Lf 0,65 
A véderdő a temető tervezett bővítéséhez kapcsolódóan került kijelölésre a hatályos tervekben, a temetővel szomszédos lakótelkeken. Az 
Önkormányzat a temető kisebb mértékű bővítését tervezi. A temető mellett nem tartjuk indokoltan véderdő kijelölését. A terület a valós, falusi 

lakóépület telke, területhasználatnak megfelelően került besorolásra. 

B1 Lt1 Má 4,61 A területen szántóföldi növénytermesztés folyik, így a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználási egység kijelölése történik. 

B2 Lf Má 7,68 

A Rákóczi Ferenc utca keleti részén a belterülettel határosan és a Zagyva és a belterület közötti területen a hatályos terv új lakóterület kialakítását 
jelöli. A területek beépülése nem történt meg. Az Önkormányzat célja a meglévő beépült lakóterületek hasznosításának ösztönzése, nem célja új 
lakóterületek kialakításával a település beépített területének növelése. A területek átsorolása a valós területhasználatnak megfelelő.  

B3 Gksz Má 0,16 
A telek az apci húsüzemmel szomszédos ingatlan, mely a valós területhasználatnak megfelelően került besorolásra. A telek a hatályos terven 

részben mezőgazdasági részben gazdasági területbe volt sorolva, az átsorolással a telek egy területfelhasználási egységbe kerül. 

B4 K Kb-T 1,93 A temető a tényleges területhasználatnak megfelelően került beépítésre nem szánt területbe. 

B5 Lf Zkk 0,02 

Az átsorolással érintett két telek az Árok utcai területhez tartozik. Az Árok utca mentén egykor a község szegregálódott területe volt. Az 
épületeket több mint tíz éve elbontották. Jelenleg a terület növényzettel benőtt, fenntartását az Önkormányzat végzi. Az Önkormányzat tervei 
között szerepel a terület közterületként történő kialakítása. 

B6 Lf Kb-T 0,20 
A 178 hrsz.-ú telek önkormányzati tulajdonba került, az átsorolt területen a temetőhöz kapcsolódó parkolót kívánja elhelyezni az Önkormányzat. A 

telek többi része már a hatályos tervekben is különleges temető területbe tartozott. 

 

 

1 Tanyás lakóterület 
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Változás 
kód 

Hatályos 
terület-
felhasz-
nálás 

Tervezett 
terület-
felhasz-
nálás 

Terület 
(ha) 

Változás indoklása 

C1 K Lf 0,72 
A területre az Önkormányzat tervei szerint nincsen szükség a temető bővítéséhez. (A temető bővítését a korábban tervezettekhez képest csak 

kisebb mértékben tervezi.) A terület a valós, falusi lakóépület telke, területhasználatnak megfelelően került besorolásra. 

C2 Lf Gksz 1,42 A terület önkormányzati tulajdonban áll, melyen az Önkormányzat napelempark fejlesztést kíván végrehajtani. 

C3 Lf Vt 12,27 
A terület településközponti területekkel szomszédos. A településközponti funkciók és a 30%-nál gyakorta magasabb beépítettség miatt indokoltnak 
tartjuk a terület átsorolását. 

C4 Lf Gksz 0,37 A telkeken gazdasági kereskedelmi-szolgáltató funkció működik. A terület a valós területhasználatnak megfelelően került besorolásra. 

C5 K Vt 1,99 
Az önkormányzat tulajdonában álló sportpálya a szomszédos közfunkciókkal rendelkező telkekkel azonos területfelhasználási egységbe került, így 

könnyebbé válik a tömb egységes koncepció alapján történő fejlesztése. 

C6 Lf Lk 7,68 
A korábban megosztással kialakított telkek beépítettsége 30%-nál magasabb, mely nem felel meg a falusias lakóterületre megengedett maximális 
értéknek. A tömbben a megfigyelhető tendenciának megfelelően további telekosztási igények merülhetnek fel, melyet az önkormányzat támogat, 
ezért a tömb indtenzívebb beépítést lehetővé tevő lakóterületbe való átsorolása indokolt.  

D1 Má Ev 0,53 

A terület az A1-es változás kapcsán került kijelölésre, az MaTrT 12.§ (3) alapján. " Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 
zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő 
kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét 
a település arra alkalmas más területén kell kijelölni." 

D2 Má Má-ko 131,95 A terület ökológiai jelentőségére való tekintettel a korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület a megfelelő területfelhasználás. 

D3 Vm2 Ev 7,94 A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási egységbe sorolása indokolt. 

D4 Eg Má-ko 0,16 A terület tényleges használatához illeszkedő területfelhasználási egység kijelölése. 

D5 Má Má-ko 28,51 A terület ökológiai jelentőségére való tekintettel a korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület a megfelelő területfelhasználás. 

D6 Mt3 Eg 0,72 A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási egységbe sorolása indokolt. 

D7 Tr4 Eg 0,24 A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási egységbe sorolása indokolt. 

 

 

2 Vízmosás 

3 Tanya 

4 Rekultiválandó terület 
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D8 Tr5 Má-ko 3,17 A terület ökológiai jelentőségére való tekintettel a korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület a megfelelő területfelhasználás. 

D9 Má Ev 18,95 A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási egységbe sorolása indokolt. 

D10 Eg Ev 14,14 Az átsorolás indoka az erdő Országos Erdőállomány Adattár szerinti elsődleges rendeltetésének megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D11 Má Eg 58,35 A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási egységbe sorolása indokolt. 

D12 Ev Ek 7,26 Az átsorolás indoka az erdő Országos Erdőállomány Adattár szerinti elsődleges rendeltetésének megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D13 Ev Eg 82,45 Az átsorolás indoka az erdő Országos Erdőállomány Adattár szerinti elsődleges rendeltetésének megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D14 Zkp Zkk 2,11 A terület nem felel meg a közpark OTÉK szerinti fogalmának, így közkert besorolást kap. 

D15 Tr6 Kb-B 12,84 A területen kőbánya üzemel, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő területfelhasználási egység kijelölése történik. 

D16 Ev Kb-T 0,09 A temető területén véderdősáv kijelölése nem szükséges, így a terület a temetővel azonos területfelhasználási egységbe kerül. 

D17 Kb Kb-Rek 2,74 

A területen egykor bánya működött. Napjainkban a közeli vendéglátással, szálláshely szolgáltatással, szabadidős programok szervezésével 
foglalkozó vállalkozáshoz tartozik. A területen pihenőparkot és tavat alakítottak ki. Besorolása a tényleg területhasználatnak megfelelően 
különleges beépítésre nem szánt terület. 

D18 Má Kb-Rek 2,80 
A területen vendéglátással, szálláshely szolgáltatással, szabadidős programok szervezésével foglalkozó vállalkozás működik.  Besorolása a tényleges 
területhasználatnak megfelelően különleges beépítésre nem szánt terület. 

D19 Kb Ev 0,22 A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási egységbe sorolása indokolt. 

D20 Vm7 Kb-Rek 0,18 A terület tényleges használatához illeszkedő területfelhasználási egység kijelölése. 

D21 Má Kb-Hull 4,00 
A területre kérelem érkezett. A területet a szomszédos telken működő hulladéklerakó üzemeltetője kívánja megvenni és hasznosítani. A terület 

tulajdonosával a kérelmező megegyezett. Az átsorolás a kérelem önkormányzati támogatottsága alapján történt. 

D22 Ev Kb-Hull 2,64 
A területre kérelem érkezett. A területet a szomszédos telken működő hulladéklerakó üzemeltetője kívánja megvenni és hasznosítani. A terület 
tulajdonosával a kérelmező megegyezett. Az átsorolás a kérelem önkormányzati támogatottsága alapján történt. A védelmi erdő a vaságban nem 

került telepítésre, és a hulladéklerakó bővítésével az adott területen értelmét veszti. 

 

 

5 Rekultiválandó terület 

6 Rekultiválandó terület 

7 Vízmosás 
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D23 Vm8 Kb-Rek 0,16 

A területen vendéglátással, szálláshely szolgáltatással, szabadidős programok szervezésével foglalkozó vállalkozás működik.  Besorolása a tényleg 
területhasználatnak megfelelően különleges beépítésre nem szánt terület. A telek a hatályos terv szerint több területfelhasználási egységbe is 
tartozik. A vizsgált területrészen épületrész is található.  

D24 Mt9 Kb-Mü 2,41 A terület tényleges használatához illeszkedő területfelhasználási egység kijelölése. 

D25 Má Kb-B 6,47 
A kivett kőbányaként nyilvántartott terület egy részét a tulajdonos jelenleg is bányaként üzemelteti, és a tevékenységébe újabb területrészt kíván 

bevonni. 

D26 Má Má-ko 202,72 A hulladéklerakó védőterületén belül épület elhelyezése nem megengedett, ezért az érintett területet korlátozott mezőgazdasági területbe 
soroltuk. 

 

 

8 Vízmosás 

9 Tanya 
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Újonnan kijelölt beépítésre 
szánt terület sorszáma 

Érintett hrsz 

A1* 079/12, 079/16, 073/2, 0211/11  

A2 1 

A3 079/5 

A4 172/1, 175, 176 

*ÁTLAGOSNÁL JOBB MINŐSÉGŰ TERMŐFÖLD ÉRINTETTSÉGE 

A táblázatban csillaggal jelzett változás esetében az új beépítésre szánt területek kijelölése 
átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érint. 

 

Átlagosnál jobb minőségű termőföldek és az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek 
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Az A1 jelű változás során új gazdasági terület 
kijelölése történik a meglévő gazdasági 
területekhez kapcsolódóan. A gazdasági 
terület bővítése egy olyan területen történik, 
amelyet a 21.sz. főút, a vasút és a meglévő 
gazdasági területek vesznek körül, ezek által 
közrezárt, jelenleg szántóföldi műveléssel 
hasznosított zárványterület (lásd szerkezeti 
tervlap kivágat). A terület - a fentiekben 
ismertetettekre való tekintettel - a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben 
foglaltak szerint helyhez kötött 
igénybevételnek tekinthető. 

 

Kivágat a szerkezeti tervlap felülvizsgálatából 

1.6. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 
VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatával egy eljárásban zajlik Apc településfejlesztési 
koncepciójának felülvizsgálata is. A településszerkezeti változások a településfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal összhangban vannak, azoknak megfelelően 
kerültek kialakításra. Az alábbiakban a jelentősebb, a koncepcióval szorosan összefüggő változások 
kerülnek bemutatásra. 

 

 

A településfejlesztési koncepció célrendszere 
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A műszaki infrastruktúra tematikus célhoz kapcsolódóan a szerkezeti terv tartalmazza a tervezett 
kerékpárút nyomvonalakat. A HÉSZ támogatja a településen a napenergiát hasznosító rendszerek 
elhelyezését, külön korlátozást nem fogalmaz meg a telepítésükkel kapcsolatban. Az intézmények 
fejlesztéséhez az önkormányzati tulajdonú településközponti besorolású telkeken kedvező 
szabályozási paramétereket határoztunk meg. A települési szolgáltatások bővítése tematikus célhoz 
kapcsolódóan a temető területének bővítése megjelenik a településrendezési eszközökben. A 
közterületek rendezése kapcsán az Árok utcai bozótos, rendezetlen jogi viszonyú területet 
közterületként szabályoztuk, ennek megfelelően megindulhat a kisajátítási folyamat. 

A gazdasági infrastruktúra fejlesztés kapcsán új beépítésre szánt gazdasági terület került 
kijelölésre. Emellett a meglévő gazdasági területeken is az OTÉK-ban megengedett legkedvezőbb 
értékeket szabályoztuk a beépíthetőség tekintetében.  

A külterületek szabályozása a koncepcióban szereplő értékes természeti környezet megőrzése 
tematikus célnak megfelelően történt. A hatályos tervekhez képest nem nőtt az építési jog. 

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az 
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (továbbiakban: MATrT). 
További változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely 
az egyes országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes 
területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat tehát az 
MATrT és az MvM rendelet együttesen tartalmazza.  

A megyei területrendezési tervek MATrT-vel való összhangba hozatala 2020. május 7-én elfogadott, 
és 2020 július 1-jén hatályba lépő Heves Megye Területrendezési Tervével (HMTrT) valósul meg. A 
megyei övezetek lehatárolását az új HMTrT tartalmazza. Az országos övezetek lehatárolását az 
MATrT és az MvM rendelet tartalmazza. 

2.1. A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 
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A HmTrT szerkezeti tervlapjának Apcot ábrázoló részlete 

A HmTrT térségi szerkezeti tervlapján a település erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, települési, 
illetve vízgazdálkodási térségként van ábrázolva. A térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 
MATrT 11.§-a rendelkezik a települési területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról, 
amely alapján: 

• Erdőgazdálkodási térség 

„a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;” 

Megfelelés igazolása: Az MATrT alapján az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. Az erdők övezetére és az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályoknak való megfelelést a 2.3. 
Országos övezetek ismertetése c. fejezet mutatja be. 

• Mezőgazdasági térség 

„b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - 
beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;” 

Megfelelés igazolása: A mezőgazdasági térséget 95,49%-ban mezőgazdasági terület, illetve 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti terv. 

• Vízgazdálkodási térség 

 „c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már 
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, 
természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

Megfelelés igazolása: Apc közigazgatási területén belül a HMTrT alapján a Zagyva, a Szuha-patak 
és a Szuha-patakkal párhuzamosan húzódó vízfolyás tartozik vízgazdálkodási térségbe, 
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amelyeknek területét a településszerkezeti terv vízgazdálkodási terület területfelhasználási 
egységbe sorolja. 

• Települési térség 

 „d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető;” 

2.2. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

A MATrT 12-13.§-a rendelkezik az új beépítésre szánt területek kijelölésének szabályairól. 

„12. § (1)(…) a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs 
a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, 
vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban 
lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 

Vál-
tozá

s 
kód 

Hatályos 
terület-
felhasz-

nálás 

Tervezett 
terület-
felhasz-

nálás 

Te-
rület 
(ha) 

Terü-
let 5%-
a (m2) 

Zöldte-
rület 

kijelö-
lése? 

Megvaló-
sulási 

változás 
területe 

(m2) 

Megjegyzés 

A1 Má Gip-e 6,12 3060 D27 5254 
Az új beépítésre szánt területtel érintkezve 
véderdő került kijelölésre. 

A2 Köu Vt 0,16 80 B5 147 

Az apci templom önálló telken, azonban a 
hatályos tervekben közlekedési területen áll. A 
templom körül beépített telkek találhatóak. Az 
átsorolás a tényleges területhasználatnak 
megfelelő, a valóságban újonnan beépülő telek 
nem alakul ki. A beépült településközpontban 
nem volt lehetőség zöldterület kijelölésére, így 
azt az Árok utca mentén jelöltük ki. 

A3 Köu Gksz 0,08 45 D27 5254 

Az A3 területet közlekedési területek veszik körül. 
A szükséges 45 m2-es zöldterület kijelölését a 
közlekedési területekkel körbezárt helyen nem 
tartjuk reálisnak, így az az A1 változással 
összevonva kerül kijelölésre véderdőként. 

A4 Ev Lf 0,65 325 - - 

A temető korábban tervezett bővítéséhez képest 
kisebb mértékű bővítést tervez az Önkormányzat, 
ezért a korábban kijelölt véderdőt nem tartja 
indokoltnak. A véderdő lakótelkeken került 
kijelölésre. A véderdő területét visszasoroltuk 
falusias lakóterületbe, mely megfelel a tényleges 
területhasználatnak és a telkek földhivatali 
besorolásának (kivett lakóház, udvar). Mivel a 
véderdőre kizárólag a temető tervezett bővítése 
miatt volt szükséges, melyből visszalép az 
önkormányzat, így a véderdő kijelöléséből is 
vissza kíván lépni. A tervek eredeti, valósághoz 
igazodó állapotba történő visszaállítását - azaz a 
soha meg nem valósult temetőbővítésből történő 
visszalépést a tényleges használat szerinti 
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lakóterületbe - nem tekintjük új beépítésre szánt 
terület kijelölésének. Ennek megfelelően 
zöldterület kijelölését sem tartjuk szükségesnek. 
A véderdő tervezett helyén szabályozási terven 
telek be nem építhető részét jelöl ki a 
szabályozási terv. 

MATrT 13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területén új beépítésre szánt terület kizárólag az A4 jelű területen 
került kijelölésre, amelyen gyakorlatilag új beépítés nem várható (lásd a 2.2. Új beépítésre szánt 
terület kijelölésére vonatkozó szabályok c. fejezetben szereplő táblázat A4 sorát). A borszőlő 
termőhelyi kataszterbe a település belterületének egy része, beépült lakóterületek, valamint olyan 
külterületi területrészek is beletartoznak, amelyeken a jövőben szőlőtermesztés nagy 
bizonyossággal már nem fog folyni. A település önkormányzata e területek borszőlő termőhelyi 
kataszterből való kivonását kezdeményezte, amely eljárás jelenleg folyamatban van. 

 

Szőlő termőhely kataszter I-II. osztályú területei, jelölve az új beépítésre szánt területeket 
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2.3. ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Országos övezetek Lehatárolás 
Apc érintettsége 

(Igen/Nem) 

Ökológiai hálózat magterületének övezete Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 

Erdők övezete 
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal Erdészeti Osztály 
Igen 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 

Tájképvédelmi terület övezete Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Világörökségi és világörökségi várományos 

területek övezete 
 Nem 

Vízminőség-védelmi terület övezete  Nem 

Nagyvízi meder övezete Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igen 

VTT-tározók övezete  Nem 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete  Nem 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 

MATrT 25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 
veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 
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Megfelelés igazolása: Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  

Az övezet területén bányászati tevékenység tervezett, a meglévő kőbánya területét a 
tulajdonosa bővíteni kívánja, a bővítési területeket az alábbi ábra szemlélteti. A bővítési 
területeket a hatályos településrendezési eszközök általános mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe sorolják, jelen felülvizsgálat során különleges beépítésre nem 
szánt bánya terület besorolás tervezett. A bánya bővítés végrehajtásához a bővítési területet az 
ökológiai hálózat magterület övezetéből ki kell vonni, amelyhez az illetékes nemzeti park 
igazgatóság, illetve az Agrárminisztérium hozzájárulása szükséges. A kivonási kérelmet a 
település önkormányzata benyújtotta a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz, elbírálása 
folyamatban van. 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

MATrT 26.§ (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető 
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai 
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hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki 
és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  

Az övezet területén fekszik a település kőbányája, amelyre jelenleg érvényes kitermelésre 
vonatkozó engedéllyel jelenleg nem rendelkezik, azonban korábban folyt itt kőfejtés. E 
területet a hatályos településrendezési eszközök rekultiválandó területként tartják nyilván. 

E korábbi kőbánya területén a későbbiekben is bányászati tevékenység tervezett, a meglévő 
kőbánya területét a tulajdonosa bővíteni kívánja, a bővítési területet és a már bányászati 
tevékenységgel érintett területet az alábbi ábra szemlélteti (lila sraff). A bánya bővítés 
végrehajtásához a bővítési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetéből ki kell 
vonni, amelyhez az illetékes nemzeti park igazgatóság, illetve az Agrárminisztérium 
hozzájárulása szükséges. A kivonási kérelmet a település önkormányzata benyújtotta a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatósághoz, elbírálása folyamatban van. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

MATrT 28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület - 
kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 
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során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területén új beépítésre szánt terület kizárólag az A4 jelű területen 
került kijelölésre, amelyen gyakorlatilag új beépítés nem várható (lásd a 2.2. Új beépítésre szánt 
terület kijelölésére vonatkozó szabályok c. fejezetben szereplő táblázat A4 sorát). Az övezet 
területén bányászati tevékenység nem tervezett, élő bányatelek nem érinti az övezetet. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének lehatárolása Budapest Főváros 
Kormányhivatalának adatszolgáltatása alapján 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

MvM rendelet 2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területét figyelembe veszik a településrendezési eszközök a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölése során, jellemzően általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti terv az övezet 
nagy részét, kisebb arányban vízgazdálkodási terület, közúti közlekedési területet és erdőterületet 
jelöl a terv az övezet területén a tényleges területhasználathoz igazodva. 
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezetének lehatárolása Budapest Főváros Kormányhivatalának 
adatszolgáltatása alapján, jelölve a településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási 

besorolást 

Erdők övezete 

MATrT 29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény 
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30.§ Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területét 99,41%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
sorol a településszerkezeti terv, amit az alábbi táblázat igazol: 

Erdők övezete (ha) 
MaTrT 29. §-ban előírt 

megfelelés (ha) 

Az erdők övezetéből a 
TSZT-ben erdőterület 
területfelhasználási 

egységbe sorolt terület 
(ha) 

Megfelelés 

304,59 289,36 (95%) 300,24 (98,57%) √ 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

MvM rendelet 3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány 
Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és 
településrendezési célokkal összhangban - a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme 
nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területét jellemzően nem sorolja erdőterületbe a 
településszerkezeti terv, mivel a területfelhasználási egységek kijelölése során a tényleges 
területhasználathoz leginkább illeszkedő területfelhasználási egység megtalálása volt a cél. Az 
övezet jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló területeket, illetve beállt lakóterületeket 
érinti, ahol erdőterület kijelölése nem cél. 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezetének lehatárolása Budapest Főváros Kormányhivatalának 
adatszolgáltatása alapján, jelölve a településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási 

besorolást 

Tájképvédelmi terület övezete 

MvM rendelet 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, 
valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 
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Megfelelés igazolása: Az övezet területére vonatkozóan az alábbi előírást fogalmazza meg a HÉSZ: 

„Tájképvédelmi terület övezetében külterületen 80 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű új 
épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés az MSZ 20378:2018 szabvány alapján 
látványtervvel igazolandó.” 

 

Tájképvédelmi terület övezetének lehatárolása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján 

Nagyvízi meder övezete 

MvM rendelet 6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv 
hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet 
új beépítésre szánt területet kijelölni. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
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2.4. MEGYEI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Megyei övezetek 
Apc érintettsége 

(Igen/Nem) 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete Igen 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete Nem 

Tanyás területek övezete lehatárolás nem történt meg 

Földtani veszélyforrás terület övezete Igen 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete Nem 

Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete Igen 

Magas természeti értékű terület övezete Nem 

Összenövéssel érintett települések övezete Igen 

Tisza-menti együttműködés övezete Nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete Nem 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

MvM rendelet  

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

Megfelelés igazolása: A településszerkezeti terv az ásványi nyersanyagvagyon területeket 
különleges beépítésre nem szánt bánya területfelhasználásba sorolja. 
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Földtani veszélyforrás terület övezete 

MvM rendelet  

11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület 
kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz 
a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben 
a földtani veszélyforrás terület övezet területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl, le kell 
határolni az övezetbe tartozó azon területeket, amelyekre vonatkozóan új beépítésre szánt 
terület tényleges igénybevétele előtt a felszíni vizek és belvizek szakszerű elvezetését biztosító 
tervet kell készíteni. 

Megfelelés igazolása: Az övezet területe a HMTrT alapján érinti a települést, ám a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya nem rendelkezik adattal az övezet 
lehatárolásáról, így az arra vonatkozó előírások nem vizsgálhatók. 

Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete 

HMTrT 28. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszter területet a települések a településrendezési 
eszközeiben határolják le, az országos nyilvántartás figyelembe vételével. 

(2) A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem 
park létesítését. 

Megfelelés igazolása: A borszőlő termőhelyi kataszteri területen új beépítésre szánt terület került 
kijelölésre. A kijelölés megvalósítása érdekében e terület, valamint a már beépült, beállt 
lakóterületként funkcionáló területek esetében a település önkormányzata a kataszterből való 
kivonást kezdeményezte, az eljárás folyamatban van. 

Összenövéssel érintett települések övezete 

HMTrT 30. § Az összenövéssel érintett települések övezetének területén 

a) a beépítésre szánt területek összenövésével érintett települések településrendezési 
eszközeiben az érintkező területeken csak egymást nem zavaró területfelhasználási egységek 
jelölhetők ki, 

b) új beépítésre szánt terület kijelölésénél, települések összenövését eredményező, de egyik 
településnél sem a meglévő települési területhez csatlakozó terület az érintett települések 
településrendezési eszközeiben kizárólag gazdasági és különleges beépítésre szánt 
területfelhasználási egységbe sorolhatók, 

c) gazdasági terület területfelhasználási egység határa 200 m-nél nem lehet közelebb a 
szomszédos település lakóterület határához, kivéve védőerdő létesítése esetén ez a távolság 
100 m lehet, 

d) jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület területfelhasználási egység határa 
védőerdő létesítése mellett sem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához 
500 m-nél. 

Megfelelés igazolása: A település zagyvaszántói határában új beépítésre szánt területet jelöl ki a 
településszerkezeti terv, ipari terület területfelhasználási egységbe sorolva a területet. E 
területtel határosan Zagyvaszántó közigazgatási területén is ipari, illetve kereskedelmi, szolgáltató 
területek fekszenek, Zagyvaszántó lakóterületei 200 m-nél távolabb helyezkednek el. 
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3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Az új helyi építési szabályzat megalkotásakor alapvető cél, hogy – a településfejlesztési koncepció 
céljaival és a településszerkezeti terv területfelhasználási rendszerével összhangban – a HÉSZ 
általános szabályai és övezeti rendszere által teremtett szabályok megfelelő kereteket teremtsenek 
a település fejlődéséhez. A szabályozás kidolgozásának általános alapelve a meglévő adottságoknak 
megfelelő, differenciált új övezeti rendszer megállapítása. A szabályozás célja a település 
fejlődéséhez szükséges keretek megteremtése, a kialakult állapotnak megfelelő telekalakítási és 
beépítési szabályok megalkotása, a lakóterületek fejlesztése, városközponti területek rendezése, a 
gazdasági területek fejleszthetőségének biztosítása, valamint a szabályzat tartalmi frissítése. 

A szabályozási koncepció fő elvei a következők:  

1. Új, a meglévő adottságoknak és a fejlesztési céloknak megfelelő, differenciált övezeti rendszer 
megalkotása – a településszerkezeti terv területfelhasználási rendszerének figyelembe 
vételével. Az övezeti rendszer újragondolása során fontos cél 

a. hogy a hatályos helyi építési szabályzat szerinti építési jogok a már beépült 
területeken lehetőség szerint ne csökkenjenek, 

b. az övezeti rendszer egyszerű és átlátható legyen, 

c. a település már beépült részein az épületállomány megújításának ösztönzése, újabb 
területek parcellázásával szemben. 

2. A HÉSZ szabályrendszerének újragondolása, melynek következtében a helyi lakosok, 
telektulajdonosok, építtetők átláthatóbb keretek között, egyszerűbb feltételekkel 
folytathatnak építési tevékenységet. Ennek érdekében a HÉSZ 

a. a hatályos tervekben kialakultként szabályozott paraméterek helyett egzakt módon 
határozza meg az értékeket, a jogbizonytalanság elkerülése érdekében, 

b. rendelkezik az elhelyezhető melléképítményekről, s azok paramétereiről is, 

c. világosan fogalmazza meg az egyes telkek közművesítettségére vonatkozó 
szabályokat. 

3. A 21. sz. főút fejlesztése kapcsán a gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználását segítendő, a 
lehajtó környezetében a meglévő gazdasági területeken és a még beépítetlen területeken is 
kedvező szabályozás megalkotása volt a cél. Ez összefüggésben van Apc településfejlesztési 
koncepciójában kitűzött célokkal. 

4. A megváltozott jogszabályi környezetnek történő megfelelés. 

a. OTÉK 2013. január 1-i módosítása következtében történt változások kezelése (pl. 
építménymagasság helyett épületmagasság) 

b. 2016 nyarán hatályba lépett a településkép védelméről szóló törvény, melynek 
végrehajtó rendelete alapján a helyi építési szabályzat nem fogalmazhat meg 
településképi követelményt. Éppen ezért a HÉSZ megalkotása során fontos szempont 
volt a hatályos HÉSZ vonatkozó előírásainak törlése – többek között az általános 
építészeti előírásokra, a településkép védelmére, a védett és védendő területekre, 
valamint a kerítések építésére vonatkozó szabályok esetében. 

Fenti általános elvek mellett az egyes területelhasználásokhoz kapcsolódóan is merültek fel 
általános szabályozási szempontok, melyeket – területfelhasználási egységenként - a következőkben 
mutatunk be. 

3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

LAKÓTERÜLETEK 

Apcon falusias és kisvárosias lakóterületek találhatóak. A hatályos tervben nem volt kisvárosias 
lakóterület. Szakmailag indokoltnak láttuk kisvárosias lakóterület létrehozását, a Rákóczi Ferenc út 
telkeinek sajátos helyzete miatt. A területen számos telek tényleges beépítettsége meghaladja a 
30%-ot, mely az OTÉK-ban a falusias lakóterületre előírható maximális érték. A tömbben található 
átmenő telkek több mint felét már megosztották, és további telkek megosztása lehetetlen lenne a 
30%-os legnagyobb megengedett beépíthetőség mellett. A község önkormányzata támogatja a 
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megkezdődött folyamatot és településképi szempontból kedvezőnek ítéli, ha a Szabadság utca 
északi teleksorának minden telke beépül, ezért kisvárosias lakóterületet alakítottunk ki, melyet úgy 
szabályoztunk, hogy a már megosztott telkekhez hasonló építési jogokat biztosítsunk minden, a 
tömbben található telek számára.  

A falusias lakóterület esetében az övezeteket elsősorban a telkek megoszthatóságának figyelembe 
vétele és a kialakult épületmagasság alapján differenciáltuk. Általános elv volt a szabályozás során, 
hogy a telkek megoszthatóságát biztosítsuk átmenő telkek esetében, ahol már rendelkezésre áll az 
építés feltételét jelentő úthálózat és közműkapcsolat. Az Újtemető utca esetében az esetleges új 
beépítések megfelelő feltárhatósága és megközelíthetősége érdekében a közlekedési terület 
szabályozási szélességét 12 m-re növeltük. A belterület szélén elhelyezkedő hosszú telkek 
megoszthatóságát is biztosítottuk, azonban a belterület széle felé eső oldalon telek be nem 
építhető részét jelöltük. Ennek célja, hogy a már kiépített infrastruktúrával rendelkező területeken 
ösztönözzük a lakóépületek elhelyezését, vagy a már meglévő épületállomány felújítását. A 
belterület széle felé történő bővülés az önkormányzattal szemben is nem kívánt infrastruktúra 
fejlesztési igényeket eredményezhetne. A szabályozási terven jelölt telek be nem építhető részének 
feltűntetése átláthatóságot biztosít a telektulajdonos számára. A telek be nem építhető részén is 
megengedi a terv azonban műtárgy, állattartó épület és tároló elhelyezését az oldalkertek 
betartása mellett. Ez a szabályozási elv a tényleges telekhasználat igényeihez igazodó, ahol a 
hosszú telekvégeket (akár telekosztás után) elsősorban mezőgazdasági tevékenységekre 
hasznosítják. 

A lakóterületek mindegyikén, a hatályos szabályozásnak megfelelően, egy épületben két lakóegység 
elhelyezhetőségét biztosítja a szabályozás. A lakótól eltérő további rendeltetési egységek és 
melléképületek száma nem korlátozott.  

Az oldalkertek, előkertek és hátsókertek szabályozását, és az abban elhelyezhető melléképületeket 
a kialakult állapotnak megfelelően szabályoztuk. 

TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLETEK 

A településközpont területeket kisebb telekméret és sűrűbb beépítés jellemzi. A lakó funkció 
mellett másodlagos rendeltetésként megjelennek kereskedelmi-szolgáltató funkciók is. A 
településszövetbe ékelődve intézményi funkciók is megtalálhatóak. A településközpont területek 
szabályozásánál figyelemmel voltunk a lakó funkción kívüli egyéb funkciók elhelyezhetőségének 
biztosítására. A sűrűbb beépítés miatt egyes övezetekben zártsorú beépítési módot szabályoztunk a 
telkek jobb beépíthetősége érdekében. Intézmények esetében a jelenlegi beépítésnek megfelelő, 
de további fejlesztéseket is lehetővé tevő szabályozást alkalmaztunk. Ez elsősorban a beépítési 
módban és az épületmagasságban jelenik meg. 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 

A gazdasági területek szabályozása során elsősorban a meglévő vállalkozások támogatása és új 
vállalkozások bevonzása volt a cél, mely Apc településfejlesztési koncepciójának hangsúlyos eleme. 
Ennek megfelelően a szabályozás során kedvező beépítési paramétereket határoztunk meg, az egyes 
építési övezetekre az OTÉK-ban megengedett legkedvezőbb értékeket. Apcon csak egyéb ipari és 
kereskedelmi, szolgáltató építési övezeteket határoztunk meg, melyek környezetükre jelentős 
hatást nem gyakorló tevékenységek elhelyezésére szolgálnak. 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területek szabályozása során új szabályozási elv nem merült fel. A szabályozás 
elsődleges feladata a telek tényleges használatát elősegítő szabályok megalkotása, s a hatályos 
HÉSZ-ben foglalt építési paraméterek figyelembe vétele volt. Apcon a sportolási célú terület 
tartozik ide, ahol a lőtér található. 

3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

ERDŐTERÜLETEK 

Az erdőterületeket védelmi, gazdasági és közjóléti rendeltetésű erdőterület övezetekként 
különbözteti meg a helyi építési szabályzat. Az erdőterületek szabályozása során elsődleges 
szempont volt, hogy a védelmi rendeltetésű erdőterületek beépítetlen állapota megmaradjon, s 
lehetőleg teljes mértékben növényzettel borítottak legyenek. Gazdasági rendeltetésű erdőterületek 
esetében a hatályos helyi építési szabályzat építési paramétereinek megőrzése volt a cél. Itt már 
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minimális beépítési lehetőséget biztosít a helyi építési szabályzat, mivel e területek 
természetvédelmi és településvédelmi szereppel nem, vagy csak kis mértékben rendelkeznek. A 
közjóléti rendeltetésű erdőterületek esetében szintén biztosít lehetőséget a helyi építési szabályzat 
épület elhelyezésre az elsődleges rendeltetéssel összhangban. 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Általános mezőgazdasági területek esetében a hatályos építési szabályzat építési paramétereit őrzi 
meg jellemzően, cél az alacsony intenzitású beépítés lehetővé tétele. Korlátozott hasznosítású 
általános mezőgazdasági területen az ökológiai értékek védelme és a hulladéklerakó védőtávolságán 
belüli elhelyezkedésből adódóan az épület-elhelyezés nem cél. Kertes mezőgazdasági területen a 
kiskertes művelésre és a szőlőtermesztésre és alacsony intenzitású beépítést lehetővé tevő 
szabályozás volt a cél.  

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 

A vízgazdálkodási területek szabályozása során általános alapelv volt a vizek védelme, parti sávjuk 
beépítetlen állapotának megőrzése. A helyi építési szabályzat a vízgazdálkodási területen belül 
megkülönbözteti a vízfelszíneket és a vízbeszerzési területeket. 

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 

A természetközeli területek esetében elsődleges szempont volt az ökológiai értékek megőrzése, 
védelme, és a területek beépítetlen állapotának fenntartása. 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Különleges beépítésre nem szánt temető övezetben az alacsony intenzitású beépítés 
lehetőségének biztosítása volt az elsődleges szempont a szabályozás során. 

Különleges beépítésre nem szánt bánya területen a cél az ásványvagyon kitermelésére lehetőség 
biztosítása. Az övezetben épület elhelyezése nem cél. 

Különleges beépítésre nem szánt terület – rekreációs területen a szabadidős, szállás jellegű, 
közösségi szórakoztató funkciót tartalmazó épület elhelyezésére biztosít lehetőséget az építési 
szabályzat. Az övezeten belül található olyan területeken, amelyeket az Országos Erdőállomány 
Adattára erdőként tart nyilván - az erdőállomány védelme érdekében – a szabályozási terv telek be 
nem építhető részét jelöl ki. 

Különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület övezetben a 
mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó és lakó rendeltetés elhelyezésére biztosít lehetőséget a 
helyi építési szabályzat a kialakult állapotoknak megfelelően. Az Országos Erdőállomány Adattár 
szerint erdőként nyilvántartott területeken szintén telek be nem építhető részét jelöl ki a 
szabályozási terv ebben az övezetben is. 

Különleges beépítésre nem szánt terület – hulladéklerakó terület övezetben hulladék 
feldolgozására, kezelésére, ártalmatlanítására, valamint a személyzet ideiglenes tartózkodására 
szolgáló épület elhelyezésére biztosít lehetőséget a helyi építési szabályzat. 
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4. ÖVEZETI RENDSZER 

A következőkben bemutatott övezeti rendszer a településszerkezeti terv területfelhasználási 
rendszerével összhangban került kialakításra. Az egyes területfelhasználásokhoz tartozó területek 
bemutatását az A területfelhasználási rendszer című fejezet tartalmazza, így az alábbi fejezet csak 
az építési övezetek és övezetek részletes szabályait és azok indoklását tartalmazza. 

 

Övezeti rendszer a belterületen 
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4.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LK) 

Apcon kisvárosias lakóterület a Rákóczi Ferenc 
út és a Szabadság út között elhelyezkedő 
tömbben található. A terület korábban falusias 
lakóterületbe tartozott, azonban a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértékének megfelelő 
meghatározásához indokolt volt az átsorolása. A 
tömbben vegyesen találhatóak kettős 
kiszolgálású, átmenő telkek, és olyanok is, 
melyeket már megosztottak, így az egyik telek 
a Rákóczi Ferenc útról, a másik a Szabadság 
útról megközelíthető. A megosztott telkek 
szinte kivétel nélkül 30% fölötti beépítettséggel 
rendelkeznek. A falusias lakóterület esetében 
szabályozható maximum 30%-os beépíthetőség 
mellett az eddig még meg nem osztott, de már 
beépült telkek jövőbeni megosztása lehetetlen 
lenne. Mivel a szomszédos telkeket azonos 
építési jogok illetik meg, a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértékét 40%-ban 
határoztuk meg, és ennek megfelelően a 
tömböt kisvárosias lakóterületbe soroltuk. 
Egyebekben a szabályozási paraméterek úgy 
kerültek meghatározásra, hogy csak a község 
kialakult településképéhez igazodó 
épülettömegek létesülhessenek. 
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Lk-1 O 500 12 40 40 6,0 40 
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FALUSIAS LAKÓTERÜLET (LF) 

Apcon a lakóterületek legnagyobb része 
falusias lakóterületbe tartozik. Az építési 
övezeteket elsősorban a kialakítható telek 
megengedett legkisebb területe alapján 
differenciáltuk. A megengedett legnagyobb 
beépítettség minden építési övezetben 30%, 
mely megfelel a hatályos helyi építési 
szabályzatban meghatározottaknak. Az 
épületmagasság megengedett legnagyobb 
mértéke az Lf-2 építési övezetben 2 szintes 
épület elhelyezését is lehetővé teszi, az adott 
utcákban kialakult állapotnak megfelelően. A 
többi falusias lakóterület építési övezetben a 
földszint + tetőtér beépítéses épülettömeget 
lehetővé tevő 5,0 m-es legnagyobb 
megengedett épületmagasság került 
meghatározásra. A kialakítható telek 
megengedett legkisebb területét az egyes 
övezetekben a kialakult állapotnak és a telkek 
megoszthatóságának figyelembe vételével 
határoztuk meg. Általános elvként a telkek 
megoszthatóságát biztosítottuk, amennyiben 
erre az adott tömbben már kialakult példa 
volt, vagy a megosztás kapcsán új úthálózat és 
infrastruktúra kiépítése nem válik szükségessé.  
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Lf-1 O 500 12 30 30 5,0 50 

Lf-2 O 600 14 30 30 6,0 50 

Lf-3 O 700 12 30 30 5,0 50 

Lf-4 O 700 16 30 30 5,0 50 

Lf-5 O 1100 14 30 30 5,0 50 

Lf-6 I 500 10 30 30 5,0 50 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET (VT) 

A község ősi településmagjának 
környezetében településközpont vegyes 
terület került kijelölésre, hat féle építési 
övezettel. Az egyes építési övezeteket 
elsősorban a beépítési mód alapján 
különítettük el. Apc központi részén 
megindult zártsorúsodási folyamat figyelhető 
meg. A hatályos tervekkel összhangban, 
zártsorú beépítési módot szabályoztunk a 
Háromkereszt utca, a Kossuth utca és a Szt. 
István tér környezetében. A Vt-1 és a Vt-2 
építési övezetek a településközponti terület 
legnagyobb, általános részei. A Vt-2 építési 
övezetben oldalhatáron álló beépítési mód 
került előírásra. A Vt-3 építési övezet az 
Iskola utca keleti részén található, ahol a 
településközponti besorolást főként az itt 
található funkciók indokolták. Ebben az 
övezetben alacsonyabb beépíthetőség mellett 
magasabb a megengedett épületmagasság. A 
Vt-4 építési övezet az iskola számára került 
kialakításra, mely külön övezetbe sorolását a 
szabálytalan telekalak és a meglévő 
többszintes épület indokolta. A Vt-5 építési 
övezetbe a templom, a Polgármesteri Hivatal, 
sportpálya, a művelődési ház, az óvoda és a 
piac területe sorolt. Ezeken az önkormányzati 
tulajdonú telkeken kedvező építési 
feltételeket biztosítottunk, hogy esetleges 
jövőbeli közhasznú fejlesztések 
megvalósíthatóak legyenek.  

 

A Vt-6 építési övezet az Ifjúság útján található élelmiszerbolt számára került kialakításra. Az üzlet 
az Ifjúság útja közterületen belül, de önálló telken található, 100%-os beépítettség mellett. A 
jelenleg kialakult állapot településképi és településrendezési szempontból nem zavaró, így a 
javasolt szabályozás biztosítani kívánja, hogy a telken az üzlet funkció megmaradhasson. 
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Vt-1 Z 500 14 50 50 5,0 30 

Vt-2 O 500 12 50 50 5,0 30 

Vt-3 O 700 12 30 30 7,5 40 

Vt-4 O 1500 12 50 50 9,0 30 

Vt-5 SZ 800 14 50 50 9,0 30 

Vt-6 Z 125 - 10010 100 5,0 0 

 

 

 

10   Az építési övezet előírásai az OTÉK–ban megfogalmazottaknál megengedőbb alkalmazásához, az 
OTÉK  111.§ (2), valamint a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 28.§ (4) alapján az illetékes Állami 
Főépítész hozzájárulása szükséges. 



APC TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA                            ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT  
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 47 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu  

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET (GKSZ) 

Apc kereskedelmi, szolgáltató területeit a 
szabályzat 4 építési övezetbe sorolja. A Gksz-1 
építési övezet a belterületen, vagy 
belterülettel közvetlenül határosan található. 
Ennek megfelelően a beépítési mód a 
belterületen jellemző oldalhatáron álló. A 
Gksz-2 építési övezet a Gksz-1 építési 
övezethez hasonló paraméterekkel rendelkezik, 
azonban a beépítési mód szabadon álló. A 
belterületen a Zagyva és a Hunyadi László út 
közötti jelenleg beépítetlen terület, a 
külterületen pedig a 21-es sz. főút lehajtója 
melletti terület tartozik ide. Gksz-2 építési 
övezetben vendéglátó épület elhelyezése is 
megengedett, mely összhangban van a területe 
jelenlegi használatával, a belterületi 
beépítetlen terület hasznosítását pedig 
rugalmassá teszi. A Gksz-3 építési övezet a 21. 
sz. főút mellett található, melyet iparterületek 
vesznek körül. Az épületmagasság az 
iparterületeknél megengedett mértéknek felel 
meg. A Gksz-4 építési övezet az Apci Húsüzem 
területeit érinti a külterületen. A vállalkozás 
fejlődéséhez kedvező beépítési százalékot 
biztosítottunk. 

 

 

  

Építési 
övezet 
 jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Gksz-1 O 2000 - 40 40 7,5 20 

Gksz-2 SZ 2000 - 40 40 7,5 20 

Gksz-3 SZ 2000 - 40 40 10,5 20 

Gksz-4 SZ 2000 - 60 60 10,5 20 
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EGYÉB IPARI TERÜLET (GIP-E) 

Egyéb ipari területen belül egyetlen építési 
övezet került létrehozásra, mely 
Zagyvagyártelepen található. A beépítési 
paramétereket a hatályos terveknek megfelelő 
mértékben határoztuk meg. A beépítettség 
legnagyobb mértéke és a zöldfelület legkisebb 
mértéke az OTÉK által lehetővé tett 
legkedvezőbb értékű, az Önkormányzat 
vállalkozás ösztönző településfejlesztési 
szempontjaihoz igazodóan. Az egyéb ipari 
terület telkein – ha az alkalmazott technológia 
miatt nagyobb épületmagasság szükséges – 
földszintes épület esetében a megengedett 
legnagyobb épületmagasság 12,0 m. 

 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Gip-e1 SZ 4000 - 50 50 10,5 25 

 

KÜLÖNLEGES TERÜLET 

A terv különleges terület – sportolási célú területet határoz meg, melyen belül egyetlen építési 
övezetet alakít ki. Az övezetben a sportlőtér jelenlegi beépítéséhez illeszkedő szabályozási 
paramétereket határoztunk meg. Az építési övezetben szállás rendeltetés legfeljebb a beépített 
bruttó szintterület 30%-án helyezhető el. 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

K-Sp1 SZ 5000 - 40 40 7,5 70 

4.2. VÁLTOZÁSOK A BEÉPÍTHETŐSÉG TEKINTETÉBEN 

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke minden esetben növekedett a gazdasági 
területeken, mely önkormányzati szándékot tükröz. Növekedés figyelhető meg az intézmények 
területein, mely az intézményfejlesztésekhez, bővítésekhez biztosít megfelelő szabályozási 
környezetet. Az ősi településmag északi részén is növekedés történt, melyet a 30% fölött túlépített 
telkek magas aránya és a településközponti területek egységes övezeti szabályozása indokol. A 
Rákóczi Ferenc út és a Szabadság út között elhelyezkedő kisvárosias tömbben az átsorolás indoka 
kifejezetten az volt, hogy a beépíthetőséget 30%-ról 40%-ra növelhessük.  

Csökkenés a beépítettség megengedett legnagyobb mértékében látható két, a belterület szélén 
elhelyezkedő lakóterületen, melyeket a hatályos terv fejlesztési területként jelölt ki, azonban 
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jelenleg már nem célja Apcnak ezeknek a területeknek a belterületbe vonása és beépítése. Az ősi 
településmag területén 60%-ról 50%-ra csökkent a beépíthetőség, melyet a tényleges beépítettség 
és az egységes településközponti szabályozás indokol. 

 

4.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

ERDŐTERÜLETEK 

Ev jelű védelmi erdőterület övezetbe tartozó területeken a helyi építési szabályzat épület 
elhelyezését nem teszi lehetővé, mivel e területek beépítetlen állapotának megőrzése a cél. 

Eg jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen övezetben a helyi építési szabályzat erdő- és 
vadgazdálkodási rendeltetési egységet tartalmazó épület elhelyezését teszi lehetővé. Az övezetben 
a beépíthető telek legkisebb területe 10 ha, épület legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel, legfeljebb 
5,0 m-es épületmagassággal helyezhető el.  

Ek jelű közjóléti rendeltetésű erdőterület övezetben a helyi építési szabályzat szintén erdő- és 
vadgazdálkodási rendeltetési egységet tartalmazó épület elhelyezését teszi lehetővé. Az övezetben 
a beépíthető telek legkisebb területe 5 ha, épület legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel, legfeljebb 5,0 
m-es épületmagassággal helyezhető el. 

A HÉSZ mindhárom erdőterület övezetben lehetővé teszi az OTÉK-ban meghatározott műtárgyakon 
kívül a természetvédelmi kezeléshez és bemutatáshoz kapcsolódó műtárgyak elhelyezését is, mivel 
az erdők nagy része ökológiailag értékes, illetve természetvédelmi oltalom alatt is állnak. 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Az általános mezőgazdasági területek esetében a helyi építési szabályzat egy övezetet állapít meg, 
amelybe Apc szántóföldi művelés alatt álló területei tartoznak. Má-1 övezetben 
növénytermesztéshez kapcsolódó; állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó; legelő- és 
gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó; az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozását, tárolását, árusítását 
biztosító, valamint bizonyos feltételekkel lakó rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető 
el. Az övezetben a hatályos szabályozásnak megfelelően legfeljebb 3%-os beépítettséggel, 
legfeljebb 6,5 m magasságú épület helyezhető el. Az övezetben birtokközpont alakítható ki, 
amennyiben a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó összes telek területe legalább 30 ha, a 
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birtokközpont telkének területe pedig legalább 1 ha. A birtokközpont telkén a beépítettség 
legfeljebb 20% lehet. Az övezetben lakóépület kizárólag birtokközpont telkén helyezhető el. Az 
övezetben szükség lehet a 6,5 m-es megengedett legnagyobb épületmagasságnál magasabb épület 
elhelyezésére, így amennyiben a technológia megköveteli, a legnagyobb épületmagasság 9,0 m 
lehet. 

Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület, Má-ko1 övezetben a szabályozási 
koncepcióval összhangban épület nem helyezhető el. 

Kertes mezőgazdasági területen szintén egy övezetet állapít meg a HÉSZ. Ebben az Mk-1 jelű 
övezetben a kiskertes termelés, a szőlőtermesztés támogatása és újbóli fellendítése a cél, így az 
építési szabályzat előírásai alapján kertészeti termeléshez kapcsolódó; gyümölcstermesztéshez 
kapcsolódó; szőlőtermesztéshez kapcsolódó; és az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozását, 
tárolását, árusítását biztosító rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el. Az övezetben 
nem cél a jelentős beépítési intenzitás biztosítása, így épület legfeljebb 3%-os beépítettséggel, 
legfeljebb 5,0 m-es épületmagassággal helyezhető el. A létesíthető épület összes bruttó 
alapterülete legfeljebb 30 m2 lehet, biztosítva az alacsony intenzitású beépítést. 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 

A helyi építési szabályzat a felszíni víztesteket (a vízfolyásokat és az állóvizeket) Vf-1 jelű vízfelszín 
övezetbe sorolja. Ebben az övezetben épület elhelyezésére nem biztosít lehetőséget az építési 
szabályzat. A vízművek területét a HÉSZ Vb-1 jelű vízbeszerzésit terület övezetbe sorolja, ahol 
kizárólag vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények elhelyezésére biztosít lehetőséget legfeljebb 
10%-os beépítettséggel. Az övezetben a vízfolyások mellett a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó. Ez az előírás a nagyvízi meder, a parti sáv, a 
vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a 
folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésére utal, a parti sáv szélességét 
e jogszabály határozza meg az alábbiak szerint: 

(3) A parti sáv szélessége: 
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 

10 méterig, 
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, 

tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától 

számított 3 méterig  
terjed. 

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 

Tk-1 jelű természetközeli terület övezetbe tartozó területeken a helyi építési szabályzat épület 
elhelyezését nem teszi lehetővé. 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Különleges beépítésre nem szánt terület – temető terület 

Kb-T1 jellel jelölt különleges beépítésre nem szánt terület – temető terület övezetben épület 
legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyezhető el, legfeljebb 5,0 m-es épületmagassággal. Az 
övezetben harangtorony, harangláb építése esetén nagyobb épületmagasság biztosítására is szükség 
lehet, így a HÉSZ e funkciók építése esetén 8,0 m-ben határozza meg a legnagyobb 
épületmagasságot.  

A temető területén belül a szabályozási terv 10 m szélességben védőtávolságot jelöl ki a 
lakóterületekkel határos területeken. E területeken a lakóterületek védelme érdekében kizárólag 
urnafal helyezhető el. 

Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya 

A Kb-B1 jellel szabályozott különleges beépítésre nem szánt bánya terület elsősorban az 
ásványvagyon kitermelésére szolgál. Az övezetben épület nem helyezhető el, mindössze lakókocsi, 
lakókonténer, egyéb ideiglenes épület kizárólag bányászati munkával összefüggő céllal.  
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Különleges beépítésre nem szánt terület – rekreációs terület 

Különleges beépítésre nem szánt rekreációs területen rekreációs; vendéglátáshoz kapcsolódó; 
szállás jellegű; közösségi szórakoztató, kulturális rendeltetésű épület helyezhető el. Az övezetben 
legfeljebb 5%-os beépítettséggel, legfeljebb 500 m2 összes bruttó alapterülettel, legfeljebb 5,0 m 
magasságú épület helyezhető el. A zöldfelület legkisebb mértékét 70%-ban határozza meg a HÉSZ a 
magas zöldfelületi arány megőrzése érdekében. 

Különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület  

Kb-Mü1 jellel jelölt övezetben a tényleges állapothoz igazodóan növénytermesztéshez, -tároláshoz, 
-feldolgozáshoz kapcsolódó; állattartáshoz kapcsolódó és lakó rendeltetésű épület helyezhető el. Az 
övezetben legfeljebb 5%-os beépítettséggel, legfeljebb 5,0 m magasságú épület létesíthető, s lakó 
rendeltetés legfeljebb a beépített bruttó szintterület 30%-án helyezhető el.  

Különleges beépítésre nem szánt terület – hulladéklerakó terület 

Kb-Hull1 jelű övezet kizárólag a területen elhelyezett hulladék feldolgozására, kezelésére, 
ártalmatlanítására, valamint a személyzet ideiglenes tartózkodására szolgáló épület elhelyezésére 
szolgál. A területen jelentős intenzitású beépítésre nincs szükség, így a HÉSZ csupán 3%-ban teszi 
lehetővé az épület-elhelyezést. 

4.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke 
az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. A táblázatból kiolvasható, hogy a 
tervben szereplő változások hatására a település területén a biológiai aktivitás nagymértékben nőtt, 
amelyet a Településszerkezeti terv 2. melléklete (Változások) fejezet mutat be táblázatos 
formában. 
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5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Apc területén a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

− belterületi zöldterületek; 

− közlekedési területek zöldfelületi részei; 

− magas zöldfelületi arányú intézményterületek, különleges területek (temető területe, 
sportpálya területe, óvoda zöldfelülete, Művelődési Ház és Könyvtár zöldfelülete, templom 
zöldfelülete, polgármesteri hivatal kertje); 

− belterületi magas zöldfelületi arányú lakókertek; 

− külterületi vízfolyásokat, vízmosásokat kísérő zöldsávok; 

− erdőterületek. 

A település zöldfelületi rendszerének bővítése, fejlesztése az alábbi eszközökkel valósítható meg: 

− a településrendezési eszközökben kijelölt zöldterületeken minőségi zöldfelületek 
létrehozása többszintű növényállománnyal, illetve a jelenlegi minőségi zöldfelületek 
fenntartása; 

− a vízfolyások partja menti természetközeli növénysáv kiszélesítése, pufferterület biztosítása 
a művelt területek, a belterületi területhasználatok, és a patakok partja között; 

− a település északi részén elhelyezkedő Apci tengerszem menti zöldfelület fenntartása, a 
terület természetközeli állapotának megőrzése;  

− a magas zöldfelületi aránnyal rendelkező intézmények zöldfelületeinek megőrzése és 
fenntartása; 

− az közlekedési területek menti zöldfelületek fejlesztése, fenntartása, a vízelvezető árkok 
karbantartása. 

A helyi építési szabályzat a 
belterületi közkerteket zöldterület 
– közkert, Zkk-1 és Zkk-2 jelű 
övezetekbe sorolja. Zöldterület-
közkert övezetben a HÉSZ pihenést 
és testedzést szolgáló, valamint a 
terület fenntartásához szükséges 
rendeltetésű épület elhelyezését 
teszi lehetővé. A területek magas 
zöldfelületi arányának megőrzése 
érdekében a HÉSZ előírja, hogy a 
zöldterület legalább 70%-át 
növényzettel fedetten kell 
kialakítani és megőrizni. Zkk-1 jelű 
övezetbe a nagyobb kiterjedésű 
zöldterületek tartoznak, ahol 
épület elhelyezésére minimális 
mértékben, legfeljebb 3%-ban 
biztosít lehetőséget a HÉSZ. Zkk-2 
jelű övezetbe a kisebb 
kiterjedésű, beépítetlen 
állapotban megőrzendő 
zöldterületek tartoznak, így ebben 
az övezetben épület elhelyezésre 
nem biztosít lehetőséget az építési 
szabályzat. 
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6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

A közlekedésfejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei – 
Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban foglaltak 
szerint készült, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban 
foglaltakat, és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal. 

6.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Apc a nógrádi megyeszékhelyet is érintő, észak - dél irányban húzódó 21 sz. főút nyomvonalán 
fekszik. Az elsőrendű főút Hatvan - Somoskőújfalu között épült ki, eredetileg 2x1 sávon. A 
közlekedési igények a főúton az utóbbi évtizedekben meghaladták az eredeti kiépítés nyújtotta 
szolgáltatási szintet, amelyen kezdetben előzési szakaszok építésével, majd az utóbbi években a 
főút 2x2 sávosra történő fokozatos bővítésével lehetett segíteni. A főút Zagyvaszántót Salgótarjánon 
kívül a Heves megyei várossal: Hatvannal, illetve a somoskőújfalui szlovák határátkelőhellyel köti 
össze. 

A település területéről, a 21 sz. főút különszintű csomópontjából indul a 2131 j. Apc - Szarvasgede, 
illetve a 2404 j. Apc - Rózsaszentmárton összekötő út. A 2131 j. út Apc települést a szomszédos 
Szarvasgede belterületével köti össze, míg a 2404 j. út az Apccal keleti irányban szomszédos 
Rózsaszentmárton belterületén ér véget. 

A 2131 j. összekötő út 21 sz. főúttól indul nyugati irányban Apc területéről és Szarvasgede 
belterületén, a 2129 j. úthoz csatlakozóan ér véget. Az országos közút egy szakaszán Apc és 
Zagyvaszántó határán halad, területe mindkét települést érinti ezen a szakaszon. A közút 
elválaszthatatlan területe tehát két település területére esik, ezzel esetenként nehéz helyzetet 
teremtve. A két település határának rendezése megfontolandó a kérdéses szakaszon. 

A települést érinti a 2405 j. Jobbágyi - Apc összekötő út. Jobbágyi belterületén a 2129 j. úttól déli 
irányban haladva éri el Apc területét, majd a belterületi részen a 2404 j. úthoz csatlakozva 
végződik. 

A 21 sz. főút csomópontja közelében rövid szakaszon a településen halad a 2403 j. Selyp - 
Zagyvaszántó összekötő út. 

A település közúti kapcsolatai a szomszédos településekkel jók. Palotás kivételével mindegyik 
szomszédos településre vezet közút. A legközelebbi nagyváros, Hatvan központja a 21 sz. főúton 20 
perc alatt érhető el gépkocsival. A megyeszékhely a 21 sz. főút - M3 autópálya - 3 sz. főút - 25 sz. 
főút útvonalon érhető el, körülbelül 1 óra 10 perc menetidővel. 

6.2. FORGALMI VIZSGÁLAT 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az e-UT 03.01.11 és e-UT 02.01.31 
műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat 
alapja a 2016. évi országos forgalomszámlálási adatok. A települést érintő, illetve a fontosabb 
térségi utak forgalmát az „Apc térségének forgalmi vizsgálata” című táblázat mutatja.   

A település területén bonyolódó átmenő forgalom a 21 sz. főutat terheli, amelynek forgalma 
nagyságrenddel magasabb a települést érintő mellékutakénál. A teherforgalom aránya a főúton az 
összforgalom 7 - 10 %-át teszi ki, ami arányaiban alacsonynak mondható, azonban számszerűen igen 
jelentős. A teherforgalom aránya a 2404 j. út 21 sz. főút - Apc belterület közötti szakaszán szintén 
magasabb a település egyéb közútjain megfigyelhetőnél. A település helyi célforgalma főleg a 
mellékutakon jelentkezik. A külterületi önkormányzati utak forgalma a mezőgazdasági termeléssel 
kapcsolatos és minimális. 

A 21 sz. főút éves és heti forgalomlefolyás szerinti jellege a Zagyvaszántó - 2404 j. út szakaszon "B", 
amely az autópályák, főutak nagyobb városokhoz közeli és átkelési szakaszaira jellemző. A forgalom 
összetétele a tranzit és regionális kapcsolatokból áll üdülő és turista jelleg nélkül. A júliusi és 
augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1 %, a nyári vasárnapi és nyári 
hétköznapi forgalom hányadosa 0,7-0,8 % közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti jelleg „2”, amely 
többségében főutak és külterületi szakaszokra jellemző átlagos napi forgalomlefolyás. Az esti és 
éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18 és 25 % közötti. 

A 2131 j. út, 2404 j. út és a 2405 j. út éves és heti forgalomlefolyás szerinti jellege "B", tranzit és 
regionális kapcsolatok üdülő vagy turista jelleg nélkül. A júliusi illetve augusztusi forgalom aránya 
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az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa 0,7-
0,8 közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti jelleg „3”, amely általában kisebb forgalmú helyi 
jelentőségű és belterületi szakaszokra jellemző. Az esti és éjszakai forgalom alacsony, aránya a 
tavaszi és őszi hétköznapokon legfeljebb 18 %. 

6.3. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A település gyűjtőútjait a következő utak alkotják: 

• a 2404 j. út Kossuth Lajos utca néven 

• a 2405 j. út Árpád út, Bethlen Gábor út, Petőfi utca és Rákóczi út néven 

• Fő utca 

• Petőfi utca (Rákóczi úttól délre eső szakasz) 

A gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái, amelyek csomópontjai a gyűjtőutak felé 
elsőbbségadással szabályozottak. A lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az 
elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján szabályozott. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok 
megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek. A település külterületén találhatók burkolatlan utak. 

A 21 sz. főút - 2131 j. út - 2404 j. út csomópontja külön szintben került kiépítésre. A település 
egyéb útjai által alkotott csomópontok szintbeni kiépítésűek. 

A település területén az országos főút burkolatának minősége jó, a település egyéb burkolata 
közepes ill. rossz minőségű, sok burkolatlan utca van. 

A rossz állapotú burkolat forgalmi hatásai még nem jelentkeznek, azonban ennek elkerülése miatt ki 
kiemelt figyelmet kell fordítani a burkolat állapotának javítására. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az utak folyamatos karbantartására, és a csapadékvízelvezető 
rendszer karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolat 
tönkremenetelét. 

6.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

KÖZÚTI 

Apc településen a Volánbusz Budapest - Pásztó - Salgótarján (napi 7 járat) és Budapest - Hatvan - 
Apc (napi 3 járat) viszonylata közlekedik. A település területén hat autóbusz megállóhely található: 

• Apc, Petőfi tér 

• Apc - Zagyvaszántó vasútállomás 

• Apc, autóbusz forduló 

• Apc, CsabaCast 

• Apc, Erzsébet tér 

• Apc, Rákóczi út 78. 

Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik. Az autóbusz megállóhelyek száma és 
elhelyezése az igényeknek megfelelő, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek, változás 
nem várható. 

KÖTÖTTPÁLYÁS 

Apc területén halad át a MÁV 81 sz. Hatvan - Somoskőújfalu vasútvonala, amely egy nem 
villamosított vasúti fővonal. A vonal 65 kilométer hosszú, amelyből közel 11 kilométer kétvágányú 
(Hatvan–Selyp), ez az ország egyetlen nem villamosított kétvágányú pályaszakasza. A vonalon helyi 
jellegű személy- és teherforgalom zajlik, annak ellenére, hogy a vonalon korábban nemzetközi 
vonatok is közlekedtek. 2006 óta, az ütemes menetrend alapján egy-, illetve kétórás ütemben 
járnak a személyvonatok.  

A vonalon ütemes menetrend van érvényben, a vonatok 1 - 1,5 órás időközönként közlekednek, a 
reggeli csúcsidőszakban ennél némiképp gyakrabban. 
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KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon 
járdával kiépült, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota 
általában rossz, ahol van, ott a szélessége általában nem elegendő. 

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén 
jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó 
kerékpárforgalmat. 

Apc területét érintik az OTrT-ben feltüntetett, a 2403 j. út, a 2404 j. út és a 2405 j. út 
nyomvonalán, illetve annak közelében haladó országos kerékpárút hálózati fejlesztések. 

PARKOLÁS 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. A központban a gazdasági, kereskedelmi 
egységekhez parkolót alakítottak ki. Több helyen betonburkolatú, vagy szilárd burkolattal nem 
rendelkező egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a 
zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges. Vt-6 
építési övezetben az OTÉK által előírt várakozóhelyek 100%-a közterületen is biztosítható. Ennek 
oka, hogy az övezetben található telek 100%-ban beépített, azon egy bolt működik, melyhez tartozó 
parkolás közterületen megoldott. A parkolási funkció nem akadályozza a közlekedést a 
közterületen. 

 

6.5. ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

Zagyvaszántó területét a Heves megyei Területrendezési Tervben jelölt M21 gyorsforgalmi út 
nyomvonala érinti, amely gyorsforgalmi út a 21 sz. főút 2x2 sávosra fejlesztésével részben teljesült. 
A gyorsforgalmi út az OTrT-ben nem szerepel. 

6.6. HELYI KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

A település fejlesztésének egyik fontos eszköze a közlekedés komfortjának javítása.  

A fejlesztési területek szerkezetét a meglévő kiszolgáló utakhoz kapcsolódóan kell meghatározni. 

Javasolt a meglevő utak, járdák burkolatának felújítása, helyenként szélesítése, a nem burkolt utak 
burkolatának kiépítése. A lakóutcákban indokolt a burkolatfelújítás, illetve forgalomcsillapító 
eszközök kiépítése. A csomópontokban javasolt a lekerekítő ívek felülvizsgálata. 

Esetleges lakóterületi fejlesztéseknél kötöttségek esetén legalább 8 méter széles, egyéb esetekben 
legalább 10 méter szabályozási szélesség alkalmazása javasolt az utcák kialakításakor, de törekedni 
kell a min. a 12 méteres szélesség alkalmazására. Az új lakóutcák tervezésénél javasolt 
forgalomcsillapítás tervezése az útpályák burkolatának tervezésével egyidőben. 

Gazdasági területek fejlesztése esetén az utak szabályozási szélessége legalább 16 méter legyen. 

6.7. KÖZÚTI TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 

A 21. sz. főúttól északra fekvő gazdasági terület feltáró útja kerül kiszabályozásra 16 m 
szélességben a 2404 j. úttól kezdődően északi irányban a vasútvonal nyugati oldalán, majd innen 
nyugati irányban 16 m szélességben a Gyár utca meghosszabbításaként, a 0154/8 helyrajzi számú 
ingatlanon. A feltáró út 12 méteres szabályozási szélességgel folytatódik a vasút mellett északi 
irányban a Szuha patakig. 

Korrigálásra kerül az Árpád út – Rózsa Ferenc utca csomópontjában a közúti terület 45/3 helyrajzi 
számú ingatlan egy részének közúti területté minősítésével. 

Korrigálásra kerül a József utca szabályozási szélessége a 147/2 helyrajzi számú ingatlan mentén. 

Korrigálásra kerül az Újtemető utca szabályozási szélessége egységesen 12 méteresre, a 198 és a 
217 helyrajzi számú ingatlanok közötti szakaszon. 
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12 méter szélesre módosul az Árok utca szabályozási szélessége a 336 helyrajzi számú ingatlan előtti 
szakaszon. 

14 méter szélesre módosul a Dobó utca szabályozási szélessége az Árok utca csomópontjánál. 

Korrekcióra kerül a Szabadság út szabályozási szélessége az 524, 525 és 526/2 helyrajzi számú 
ingatlanok előtt. 

Korrekcióra kerül az Ady Endre út szabályozási szélessége a 691 és a 703 helyrajzi számú ingatlanok 
közötti szakaszon. 

Korrekcióra kerül a Petőfi utca szabályozási szélessége egységesen 24 méterre, a 867 és 869 
helyrajzi számú ingatlanok előtt. 
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7. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI 
JAVASLAT 

Apc népességszáma az ezredforduló óta folyamatosan csökkent, a lakásállomány csak kis mértékben 
változott az utóbbi 20 évben. A település hatályos településrendezési eszközei 2011-ben készültek, 
s bár a közeljövőben a település demográfiájában jelentős változás, a területhasznosításában 
alapvető módosítási igény jelentkezése nem várható, az azóta eltelt idő és a törvényi változások 
mégis szükségessé teszik a településrendezési eszközök felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során az 
időközben született jogszabályok, az önkormányzati és a partnerségi egyeztetések során felvetettek 
vizsgálata szükséges.  

A településrendezési eszközök figyelembe véve a település természeti adottságai által okozott 
korlátokat, valamint a közművek helyfoglalásával okozott korlátozásokat a település szerkezeti 
tervét érintően több helyen javasolt területfelhasználási módosítást. A település lassú fejlődését 
feltételezve a fejlesztések döntő hányada gazdasági tevékenység lehetőségére területbővítést és a 
lakhatási lehetőségek bővítését célozza. A célok kielégítésére kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület, lakóterület, településközponti terület, valamint beépítésre nem szánt terület kialakítása is 
javasolt. Az új fejlesztésre javasolt területeken a megfelelő élet- és munkakörülmények további 
biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére a fenntartható fejlődést segítő, 
megfelelő közműellátást kell biztosítani és ehhez kell a közműhálózat fejlesztési igényeit 
meghatározni, valamint a szükséges feltételeket a helyi építési szabályzatában rögzíteni. 

A településrendezési eszközökben javasolt területhasznosítási változtatás négyféle lehet. 

1. Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területek), 

2. Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre nem szánt területek 

3. Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás, 

4. Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás.  

Az A1-A4-es jelű fejlesztésre javasolt területek területhasznosítási funkcióváltása során új, vagy 
más, de beépítésre szánt hasznosításra javasolt terület közműellátására annak a teljes 
közműellátását kell megoldani, akár a település belterületén, vagy külterületén javasolt a 
változtatás. 

A beépítésre szánt fejlesztésre javasolt belterületi területek döntő hányada már jelenleg is teljes 
közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a 
fejlesztésre javasolt területeknél a teljes közműellátás biztosítása szükséges. A teljes 
közműellátáshoz biztosítani kell a villamosenergia ellátást, a vezetékes ivóvíz ellátást, a 
közcsatornás szennyvízelvezetést és a földgázellátást, valamint a csapadékvíz elvezetést. Ezeknek a 
fejlesztésre javasolt területeknek így a közműellátása vagy közvetlenül csatlakozva a már üzemelő 
hálózati rendszerekhez megoldható, vagy a meglevő hálózatok kisebb-nagyobb továbbépítésével 
biztosítható. 

A külterületen, a központi belterülettől távolabbra eső beépítésre szánt használati mód 
kialakításának közműves feltétele szintén a teljes közműellátás biztosítása, amely a kiépített 
közműhálózati rendszerekről annak továbbépítésével oldható meg akkor is, ha az a belterületen 
üzemelő kiépített hálózattól a fejlesztésre, funkcióváltásra javasolt terület távolabbra is esik. 

A jelenlegi beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt használati mód 
megváltoztatás közműves szempontból változtatást nem igényel. A terület-hasznosításhoz a hiányos 
közműellátás biztosítása is elegendő, amelyre közüzemű szolgáltatásként csak a villamosenergia 
megoldása szükséges. A megengedett új épület, építmény elhelyezésének feltétele a közüzemű 
villamosenergia ellátás biztosítása mellett, hogy közműellátására rendelkezésre álljon a 
közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a 
környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. 

Azokon a beépítésre nem szánt javasolt fejlesztési területeken, amelyre emberi tartózkodást 
szolgáló épület elhelyezése nem javasolt, közműellátás kiépítése sem szükséges. 
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A településrendezési javaslat alapján kijelölt új beépítési, illetve építési lehetőségek 
megvalósításához szükséges közműellátási igények a következők: 

Vízigény m3/nap:   263    

Keletkező szennyvíz m3/nap:  249    

Villamosenergia igény kW:  4800    

Földgázigény Nm3/h:  980    

Vezetékes távközlés db:  480    

Ezek a prognosztizált igények a településrendezési javaslat szerinti fejlesztések teljes 
megvalósulása esetén jelentkeznének. Tervezői tapasztalataink szerint a tervezés távlatán belül is 
ezek az igények csak fokozatosan jelentkeznek.  

A tervezés távlatáig a prognosztizált igényeknek reálisan legfeljebb a 20 %-a jelentkezik. Ennek 
figyelembe vételével a terv távlatáig kielégítendő igény reálisan nem haladja meg a következőket:  

Vízigény m3/nap:   52 

Keletkező szennyvíz m3/nap:  80 

Villamosenergia igény kW:  960 

Földgázigény Nm3/h:  50 

Vezetékes távközlés db:  480 

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az igénynövekedés 
kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez 
igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, a település jelenlegi 
belterületén, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátása különösebb külső 
hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról, vagy az 
elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések kiépítésével.  

Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, vagy 
kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és mérőhelyek 
megépítése, másrészt vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, 
energiaközműveknél a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a 
szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 

Azokon a beépítésre nem szánt javasolt fejlesztési területeken, amelyre emberi tartózkodást 
szolgáló épület elhelyezése nem javasolt közműellátás kiépítése sem szükséges. 

7.1. VÍZELLÁTÁS 

A vizsgálatok alapján a település vezetékes ivóvízellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatja.  

A település vízellátása Lőrinci Regionális Vízmű vízbázisa felől történik. A dn 200-as regionális 
vízvezeték Petőfibánya felől van kiépítve, a vízvezeték a Petőfi Sándor utcán érkezik a településre.  

A vízellátó hálózat Apcon két nyomászónára van felosztva, az alsó és a felső zónára. Az alsó zónában 
a Táncsics utca folytatásában, a dombon megépített 2x200-as térszíni tározóban lévő víz szintje 
biztosítja a víznyomást, míg a felsőben a Petőfibányai 2x750 m3-es térszíni tározóé.  

A község vízellátó hálózati rendszere 100 %-os szintre van kiépítve, azaz minden utcában megépült a 
vízvezeték. A hálózaton az ellátó vezetékek átmérője dn 100 és dn 80. A hálózati rendszer 
körvezetékes rendszerű, de néhány külterület felé kifutó utcában vannak ágvezetékek is. Az 
ágvezetékekben – különösen a kis vízfogyasztású időszakaszokban – könnyebben alakulhatnak ki 
pangó vizes állapotok, valamint csőtöréseknél, illetve más rekonstrukciós munkáknál a szereléshez 
nagyobb szakaszokat kell a vízellátásból kizárni.  

A régebben épített vezetékek anyaga azbesztcement, az újabban épített vezetékek már korszerű 
KMPVC anyagúak. 

A vízelosztó hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, biztosítva 
ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást. 
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Reálisan az üzemeltetők a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített 
területekhez közvetlen kapcsolódó telkek új beépítését különösebb külső hálózatfejlesztési igény 
nélkül is ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új 
bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új 
bekötővezetékek segítségével.  

A fenntartási költségek csökkentésére a településen talajvíz, illetve az első vízadó rétegből való 
vízkivételre elsődlegesen locsolási célra jelenleg is több házi kút üzemel. Erről rendelkezésre álló 
nyilvántartás nincs. A közmű szolgáltatási törvényben rögzítettek szerint ma már új házi kút csak 
engedéllyel létesíthető. Házi kutakra évente 500 m3/év vízkivételig és a rendeletben előírt egyebek 
(vízbázis védelmi terület stb.) figyelembe vételével, az engedélyt a település jegyzője adja ki, az 
ezt meghaladó vízkivételi igény esetén az engedélyező a vízügyi hatóság. 

7.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS  

A településen elválasztott rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna hálózat épült ki. Az általa 
elvezetett szennyvizek a végátemelőből nyomóvezetéken keresztül a Lőrinci hálózatba kerülnek, 
majd onnan a hatvani hálózatba.  

Hatvanban a szennyvizeket a regionális státuszú városi szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A 
szennyvíztisztító telep Purátor típusú, un. Purden egyesített műtárgyú mechanikai és biológiai 
fokozatú technológiával rendelkezik. A telep tisztító kapacitása jelenleg 3000 m3/nap. A tisztított 
szennyvizek befogadója a XVIII csatorna, majd a Zagyva.  A tisztítótelep regionális szerepet tölt be, 
Hatvan szennyvizein kívül a környező települések szennyvizeit is fogadja.  

Apcon az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat közel 100 %-os szintre van kiépítve, azaz 
szinte mindenhol üzemel szennyvízcsatorna. A településen a szennyvízcsatorna hálózat gravitációs 
rendszerű, rajta a szükséges helyeken átemelők, és a hozzájuk tartozó nyomóvezetékek üzemelnek. 
A hálózat dn 200-as méretű KGPVC műanyag csatornacsövekből épült meg.  

A rendelkezésre álló, lassan településszintű ellátottságra kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra a 
rácsatlakozás 86 %-os, azaz még nem teljes körű. A közcsatornára nem csatlakozó ingatlanoknál 
továbbra is a szennyvizeket helyi gyűjtőmedencékbe vezetik. Ezek jellemzően továbbra is 
szikkasztóként üzemelnek, így a község talajvizét és talaját továbbra is éri szennyvízből eredő 
szennyezés.  

A rendelkezésre álló, lassan településszintű ellátottságra kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra a 
rácsatlakozás még nem település szintű. A nem csatornázott utcákban és a közcsatornára nem 
csatlakozó ingatlanoknál továbbra is a szennyvizeket helyi gyűjtőmedencékbe vezetik. Ezek 
jellemzően továbbra is szikkasztóként üzemelnek, így a település talajvizét és talaját továbbra is 
éri szennyvízből eredő szennyezés.  

Ott, ahol még nem épült ki a szennyvíz közcsatorna hálózat, vagy a szennyvízcsatorna hálózatra 
még nem rákötött telkeken, a csatorna kiépítéséig a beépítésre szánt területen és a beépítésre nem 
szánt területen közműpótló alkalmazható. A közműpótlásra vonatkozóan a helyi építési 
szabályzatban szigorú előírások rögzítése szükséges. A helyi közműpótlásra elsődlegesen zárt 
szennyvíztároló létesítése javasolható. 

A zárt szennyvíztároló alkalmazásának további feltétele a telek szippantó kocsival történő 
megközelíthetőségének a biztosítása. 

7.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, ÁRVÍZVÉDELEM 

A település a Tisza részvízgyűjtőjén, a Zagyva alegységen fekszik. A településen a kialakított nyílt 
árkokkal, továbbá a természet alakította árkok-vízfolyásokkal összegyűjtött csapadékvizek 
befogadója a település belterületén áthaladó Zagyva és a belétorkolló Szuha-patak, amely a 
végbefogadónak tekinthető Tiszáig szállítja a vizeket.  

A településen áthaladó vízfolyások-patakok karbantartására az ágazati előírásoknak megfelelően a 
társulási és önkormányzati kezelésűek mentén min 3-3 m-es sávot, a Zagyva mentén min 6 m-es 
sávot kell karbantartásra kijelölni. A karbantartó sávot kedvező lenne közterületként szabályozni, 
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ahol közterületi kiszabályozására nincs lehetőség, ott a közép-meder vízállás kijelöléséig, a meder 
telkének szélétől mérve kell biztosítani a karbantartó sávot, arra szolgalmi jogot bejegyezve a 
mederkarbantartó részére. 

Az ágazati előírásoknak megfelelően a parti sávot vízgazdálkodási területbe kell sorolni. A parti 
sávot a partvonaltól (középvízi medertől, a meder és a part találkozásától) kell kijelölni, azonban a 
partvonalak kijelölése nem történt meg. Előzetesen feltételezhető, hogy az a meder telkén belül 
úgy jelölhető ki, hogy a parti sáv is még a meder földhivatali nyilvántartásában szereplő telkén belül 
kielégíthető legyen. A karbantartás biztosítására a partvonal kijelöléséig a vízfolyás telekhatárától 
lehet a parti sáv méretével azonos méretű sávot kijelölni és azon szolgalmi joggal a karbantartás 
lehetőségét biztosítani. 

A településen jelenleg a csapadékvíz elvezetése jelenleg nyílt árkos módon történik, ezek egy- ill. 
kétoldali kiépítésűek. Néhány út mentén még szikkasztó árkok is találhatóak, de ezek száma 
csekély. Az árkok medre általában karbantartott, a település központjában burkolt, a mértékadó 
vízmennyiségek szállítására alkalmas. 

A csapadékvíz elvezetése a jövőben is nyílt árkos rendszerrel javasolt, amelynek szakszerű és 
folyamatos karbantartásával, hidraulikai rendezettségével biztosítani lehet a zavarmentes felszíni 
vízrendezés megoldását. 

A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes szakaszok, 
ezért a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt árok feletti kocsi 
behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell 
meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Ezért 
annak lefedett szakaszainak, a kocsi behajtóknak kialakítását korlátozni, szabályozni kell.  

A település bel- és külterületén egyaránt mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz csatlakozóan 
lehetne a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését megoldani. 

Apc területe nem esik az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe, és a vízügyi ágazat 
nyilvántartásában a belvizes veszélyeztetésű települések között sem szerepel. Viszont a település 
területét nagyvízi meder elsődleges és másodlagos zónája érinti. 

7.4. ENERGIAELLÁTÁS 

A vizsgálatok szerint a település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település 
belterületén a földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékes 
termikus energiaellátás lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú 
energiaigények kielégítését szolgálja.  

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg is és 
várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázt igénybe nem vevők, vagy 
vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB használata, szintén a gázzal el nem látott 
ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra.  

A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szempont a 
várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak környezetbarát, minél 
kisebb környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvitelre alkalmas legyen, 
miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az energiára fordítandó költségek jelentős 
hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a közhálózatról történő energiafogyasztást 
hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az elvárható emberi takarékosságon és a takarékosabb 
energiafogyasztású műszaki-háztartási berendezések alkalmazási igényén kívül a költségek 
csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával. 

Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre a 
megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a helyzetfeltáró 
vizsgálatokban rögzítettek alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási lehetőségét érdemes 
figyelembe venni.  
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A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megoldású, 
egyéni gazdasági lehetőségek alapján lehet igénybe venni. Lényegesen csökkenti hasznosításával a 
közhálózati energiahordozó felhasználást, beruházási költségei azonban lassan térülnek meg.  

A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap energiája 
lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 

7.5. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A vizsgálatok szerint a településen a villamosenergia ellátást az ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt 
biztosítja. 

A község villamosenergia ellátásának bázisa a Lörinci 132/22 kV-os alállomás, amely 
nagyfeszültségű betáplálása a főelosztó hálózati rendszer vezetékéről megoldott. Apc település 
közigazgatási területét nagyfeszültségű főelosztó hálózati nyomvonal érinti. A település 
közigazgatási területén áthaladó, az alállomás bekötését biztosító kétrendszerű 132 kV-os hálózat 
oszlopokra helyezve üzemel, nyomvonalát és biztonsági övezetének helyszükségletét, mint 
területfelhasználást korlátozó adottságot kell kezelni. 

Az alállomásról induló 22 kV-os hálózat képezi a község villamosenergia ellátásának gerinc 
elosztóhálózatát, amely Ukk felöl érkezik a településre. A község bel- és a külterületén is a 
villamosenergia ellátás a 22 kV-os középfeszültségű hálózati rendszere oszlopokra telepítve üzemel 
és fűzi fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. A fogyasztói transzformátor állomásokról 
táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A 
kisfeszültségű hálózat is oszlopokra fektetve üzemel. 

A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A 
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági igényeket 
elégítik ki. 

A település fejlődésével a villamosenergia igény is növekszik. A villamosenergia igénynövekedés 
kielégítése a kiépített hálózatról várhatóan hosszabb távon is biztosítható lesz, mert távlatilag 
figyelembe lehet venni, hogy a megújuló energiahordozók hasznosításának térnyerésével, az 
ezirányú támogatások segítségével megvalósítható naperőmű panelek beruházásával a 
villamosenergia ellátás jelentős hányadát az ad-vesz rendszer igénybe vételével, napenergiával 
lehet majd kielégíteni.  

A napenergia hasznosításával történő villamosenergia termelés időjárás függő, ezért a 
villamosenergia közhálózati csatlakozást a teljes prognosztizált villamosenergia igény kielégítésére 
megfelelően kell méretezni, az éves felhasználás csökkentéséhez járul hozzá a megújuló 
energiahordozóval előállított energia. 

A villamosenergia szolgáltatási törvény (VET) értelmében a villamosenergia ellátáshoz szükséges 
közhálózat fejlesztést a szolgáltatónak saját beruházásként kell megoldani, a fogyasztóval 
szolgáltatási megállapodást köthet, amelyben rögzítheti a szolgáltatás feltételeit. 

A várható villamosenergia igény növekedés kielégítését a meglevő hálózat igénybevételével kell és 
lehet megoldani. A tervezés távlatáig is, ha új, jelenleg még nem ismert jelentősebb 
villamosenergia igényű területhasznosítást szeretnének megvalósítani, azt egyedileg kell a 
szolgáltatóval egyeztetni, a szolgáltató arra külön határozza meg a szükséges fejlesztési igényt. 

A településen meglevő közép- és kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre. A 
település már beépített így már ellátott területein a tervezés távlatáig várhatóan a hálózatok föld 
feletti elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra kell törekedni, hogy legalább egy 
oszlopsorra kerüljön fektetésre valamennyi, az utcában haladó vezetékes villamosenergia és 
elektronikus hírközlési hálózat, hogy újabb oszlopsor ne kerüljön elhelyezésre. 

A település belterületén új házi bekötést már csak földalatti csatlakozással szabad kivitelezni, hogy 
a távlati hálózatfektetési mód átalakítási lehetőségét majd a bekötések minél kisebb arányban 
korlátozzák. 

 

A település vonzásának növelése érdekében a közvilágítás fejlesztése is szükséges. A közlekedés, a 
vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmén túl esztétikai igényeket is ki kell elégíteni a 
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közvilágításnak. A településen várhatóan hosszabb távon marad a tartóoszlopra szerelt 
lámpafejekkel történő megvilágítás, de ezek között is lehet arculat-alakítóbb, igényesebb 
lámpafejet és intenzívebb megvilágítást nyújtó rendszert kialakítani. 

7.6. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A vizsgálatokban rögzítettek szerint a település korszerű termikus energiaellátása biztosítható a 
komplex földgázellátással. A földgáz alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, 
automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati meleg víz 
termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 

Az ország egyetemes gázszolgáltatója a NKM Földgázszolgáltató Zrt, a településen üzemelő hálózat 
üzemeltetője a TIGÁZ DSO Kft. A gázellátás bázisa Zagyvaszántó területén üzemelő gázátadó és 
gáznyomáscsökkentő állomás, amelyről induló nagyközép-nyomású gerinc elosztóvezetékről látják el 
a környező településeket, köztük Apcot is..  

Ez a nagy-középnyomású vezeték Apc nyugati oldalán, a Kossuth utca végén elhelyezett gázfogadóig 
van megépítve. A gázfogadókba telepített nyomásszabályozó táplálja be a település középnyomású 
elosztó hálózatát. A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot valamennyi belterületi utcában 
kiépítették. 

Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház 
falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású 
hálózatról lehet közvetlen kielégíteni az igényeket. 

A település lakásállományának jelenleg 77 %-a veszi igénybe az automatikus hőellátásra alkalmas 
vezetékes földgázellátás lehetőségét. A lakosság komfort igényének a növekedésével várhatóan a 
földgáz alkalmazási igénye is növekedni fog, ezt a többletigényt várhatóan a kiépített 
elosztóhálózatról ki lehet majd elégíteni. 

A villamosenergia ellátás fejezetében leírtakhoz hasonlóan a földgázellátás fejlesztésének 
tervezésénél is figyelembe kell venni, hogy a megújuló energiahordozók hasznosításának 
térnyerésével, a terjedő naperőmű panelek, napkollektorok alkalmazásával és a földhő 
hasznosításának igénybevételével a földgáz igény, jelentős hányadát, a megújuló energiahordozók 
hasznosításával lehet majd kielégíteni.  

Meg kell jegyezni, hogy a részleges, távlatilag a teljes közműellátás kötelme a földgázhálózat 
kiépítése nélkül is teljesíthető, ha a termikus energiaellátást megújuló energiahordozó és 
villamosenergia hasznosítás kombinációjával építik ki. 

A településen a gázelosztás távlatilag is középnyomású elosztóhálózattal javasolt, így a kisnyomású 
gáz előállítása továbbra is a telkenként elhelyezett egyedi, házi nyomásszabályozókkal történik. A 
házi nyomásszabályozók telepítésénél az arculatformálás igényét figyelembe kell venni. A helyi, 
egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlenül a fogyasztói igényeket 
kielégíteni. 

7.7. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 

Energiagazdálkodási szinten is érintően távlatilag reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap, 
illetve a föld energiája hasznosítható. A település természeti adottsága, hogy 2000 körüli, a napos 
órák száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az 
aktív hasznosítás a napkollektorok és a naperőmű panelek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos 
elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá 
válni. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-, utófűtési szezonban temperáló fűtésre 
fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A naperőmű panelekkel termelt 
villamosenergiával a közhálózati villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott 
ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra 
terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 
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A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt érdemileg új épületek 
elhelyezésénél lehet hasznosítani. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek 
alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. 
Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek az alkalmazása. 

A napenergiájának hasznosítására a településen naperőmű park kialakítását tervezik. 

A föld energiájának hasznosításával szintén a hagyományos energiahordozók használata 
csökkenthető. A földhő helyi, épületgépészethez csatlakozó műszaki megoldással hasznosítható. 

7.8. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom 
Távközlési Nyrt. biztosítja. A település a 37-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve 
nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A településen belül kiépített vezetékes hálózat a település belterületét teljes mértékben lefedi, az 
igények kielégítettek. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat követve a kisfeszültségű elosztóhálózat fektetési 
módját, döntően föld feletti elhelyezéssel üzemel, többnyire külön oszlopsoron és ellentétes 
oldalon, mint ahol a kisfeszültségű elosztóhálózat halad.  

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni 
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is ennek igénybevételével történhet. 

A hálózatfektetés már beépített területen, ahol a gyengeáramú elosztóhálózat föld feletti 
elhelyezésű, ott az elektronikus hírközlési hálózat föld feletti elhelyezése is támogatható, ha a 
meglévő szabadvezetékes hálózat infrastruktúráját az adott célra tudja hasznosítani. 

Apc esetén az elektronikus hírközlés településfejlesztő hatását is figyelembe kell venni. A 
népességét vesztő településeknél, és ezek közé tartozik Apc is, a település népességének 
visszatartásához nyújthat segítséget az infokommunikációs technológia széleskörű alkalmazási 
lehetőségének a biztosítása, amely az „otthonról” történő kapcsolat-tartást, munkavégzést 
biztosítva a lakosság helyben tartását segítheti. 

Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a 
statisztikai nyilvántartásban is már jelzett adatok. Azon a településen, ahol a vezetékes internet 
szolgáltatás igénybe vételének aránya az elmúlt években folyamatosan növekszik, ott van még 
fejlesztési, növelési igény, amelyet célszerű is megoldani, mivel az „otthoni munkavégzés”, a 
kedvező kapcsolat-tartás lehetősége, a lakosság helyben tartását segítené. 

VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi 
korlátja nincs. A településen üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett létesítmények, antennák 
segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó 
szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák ugyan rendelkezésre állnak, de a vételi minőség 
javítása és a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki berendezések 
megjelenésével további antennák telepítési igénye nem zárható ki. Az antenna elhelyezésének 
szabályozását a TKR-ben rögzítik. 
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8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A településrendezési eszközök készítésekor elsődleges szempont Apc tájhasználatának és meglévő 
környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása. 
A helyi építési szabályzat a 7.§-ban foglalkozik a környezetvédelemmel, amely a környezetvédelemmel 
kapcsolatban általánosságban fogalmazza meg, hogy új építmény létesítése esetén a környezetvédelmi 
határértékeknek a telekhatáron kell teljesülniük, amennyiben a településrendezési eszközökben a 
terület védőtávolsága nem került meghatározásra. 

8.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

A település felszíni víztesteit a tengerszem, valamint a külterületen keresztülfolyó vízfolyások (Zagyva, 
Szuha-patak) és csatornák képzik. Apc a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny település. 

A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talajok szorosan összefüggenek egymással, védelmük 
azonos eszközökkel biztosítható. A helyi építési szabályzat kiemelt figyelmet fordít az építési 
tevékenységek során történő talajszennyezések mérséklésére, azok meggátlására. Előírja egyrészt, hogy 
új épület elhelyezése, meglévő átalakítása a fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően 
történhet, másrészt pedig azt, hogy az építés-előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal 
érintett területen meglévő termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, deponálásáról és zöldfelület 
létesítésénél való felhasználásáról az építtetőnek gondoskodnia kell. A település területén csak olyan 
építési tevékenység végezhető, amelynek hatására a talajerózió veszélye nem növekszik. 

A felszíni vízfolyások vízminőségét nagyban befolyásolják a víztestek mentén fekvő területhasználatok. 
Ennek megfelelően a felszíni vizek mentén meglévő zöldsávok és természetközeli területek megőrzése, 
illetve kialakítása elsődleges szempont. A belterületi felszíni vizek védelme érdekében korszerű 
csapadékvíz elvezetés megvalósítása, az illegális szennyvíz-bevezetések megakadályozása, illetve a 
szennyvízcsatorna hálózatra való 100%-os rácsatlakozási arány elérése a cél. 

A mezőgazdasági parcellákat tagoló erdősávok, fasorok, gyepterületek megőrzése, illetve újak telepítése 
a nagytáblás szántóföldi műveléssel érintett területeken kiemelkedően fontos. 

8.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék, stb.) elsősorban a 
mezőgazdálkodás, a lakossági tüzelés, a szolgáltatóipar és a közlekedés határozza meg. Apc természeti 
környezete levegőtisztasági szempontból kedvező, az uralkodó szélirány jellemzően északkeleti, 
északnyugati.  

A légszennyezettség mértéke településrendezési eszközökkel kevésbé befolyásolható, a helyi építési 
szabályzatban mindössze egy előírás került megfogalmazásra ezzel kapcsolatban: 

„7.§ (5) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely határértéken felüli 
légszennyezettséget okoz.” 

8.3. HULLADÉKKEZELÉS 

A településen a kommunális hulladék elszállítása, a szelektív hulladékgyűjtés megoldott. 

A község külterületének északnyugati részén egy veszélyes hulladéklerakó üzemel. A területen a 
Salker Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. egy alumínium salak feldolgozó üzemet és egy  
veszélyes hulladéklerakó telepet üzemeltet. Az egyes üzemekben az alábbi tevékenységek folynak: 

• Salakfeldolgozó üzem: alumínium-tartalmú salakok feldolgozása, mely során fém alumínium, 
illetve salakpor keletkezik. A fém alumínium termékként kerül értékesítésre, míg a salakpor 
a veszélyes hulladéklerakóba kerül elszállításra.  

• Veszélyes hulladéklerakó: a salakfeldolgozó üzemben keletkezett salakpor, mint veszélyes 
és nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása. 

A Salker Kft. a fenti üzemekre egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

A hulladéklerakó bővítése tervezett a közeljövőben, amelynek területét a településrendezési 
eszközök is tartalmazzák. A településszerkezeti, illetve szabályozási tervlapokon a hulladéklerakó 
1000 m-es védőtávolsága is feltüntetésre került, amit a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 
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rendelet 3.§ (4) bekezdés rögzít. E területen belül a helyi építési szabályzat épület elhelyezését 
nem teszi lehetővé.  

8.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Apcon zaj- és rezgésterheléssel kell számolni a 21. sz. főút, illetve a vasút mentén, ám e 
közlekedési infrastruktúra elemek a központi belterülettől távol helyezkednek el, így ott jelentős 
zajterhelést nem okoznak. A mezőgazdaság ágazat környezetét zajjal csak időszakosan (pl. szántás, 
betakarítás, repülőgépes növényvédelem, termék-fuvarozás) terheli. A kapcsolódó helyi feldolgozói 
háttér (szárítók, gabonatárolók) zaja általában nem terjed túl a mezőgazdasági terület határán.  

A zaj- és rezgésterhelés településrendezési eszközökkel szintén kevésbé befolyásolható, a helyi 
építési szabályzat mindössze az alábbi előírást fogalmazza meg: 

„7.§ (6) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső 
zajforrást csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó 
határértékeket ne haladja meg.” 
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9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

9.1. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

9.1.1. ELŐZMÉNYEK, KAPCSOLÓDÁS A TERVEZÉSI FOLYAMATOKHOZ 

Az egyes tervek ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú melléklete rendelkezik a környezeti vizsgálat 
lefolytatására kötelezett tervek és programok köréről, amelybe „A település egészére készülő 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” is beletartozik. Ennek 
megfelelően a felülvizsgálathoz kapcsolódóan a környezeti vizsgálat lefolytatása mindenképp 
szükséges. A környezeti értékelés tematikája a Korm. rendelet 4. számú mellékletében megjelölt 
tartalmi követelmények szerint készült.  

9.1.2. JAVASLATOK HATÁSA A TERVMÓDOSÍTÁS KÉSZÍTÉSÉRE 

A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok nagy része elfogadásra került, s beépült a 
településrendezési eszközökbe. A javaslatok másik része nem a településrendezési eszközök 
elkészítésére vonatkozik, hanem annak alkalmazása során – Apc épített és természeti értékeinek 
megóvását, a települési környezet javulását elősegítendő – szolgál mankóként. 

9.1.3. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG ÁLTAL ADOTT 
VÉLEMÉNYEK, SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELE  

A településrendezési eszközök felülvizsgálata az előzetes tájékoztatással indult, amelyek során a 
megkérdezettek javaslatai, kérései megismerhetők voltak, illetve azok feldolgozásra kerültek. A 
véleményt adó államigazgatási szervek között voltak a – Korm. rendelet 3. számú mellékletében 
megnevezett - környezet védelméért felelős szervek. A javaslatok többségében a jogszabályi 
előírások betartására irányultak, valamint a Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott 
tartalmi követelményeknek való megfelelésre hívták fel a figyelmet. 

9.1.4. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKRENDJE 

Apc környezeti értékelésének készítése során Heves Megye Területrendezési Terve módosításának 
Környezeti vizsgálata fenntarthatósági elveit vették alapul a Tervezők. 

9.1.5. ALKALMAZOTT MÓDSZER, FELHASZNÁLT ADATOK 

Az alkalmazott módszer a Korm. rendelet tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési 
eljárásoknak megfelelő. A felhasznált adatok tekintetében a Tervezők a környezet védelméért 
felelős szervek előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeire, az azokban közölt 
adatokra, valamint a helyszíni bejáráson szerzett tapasztalataikra támaszkodtak. 
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9.2. HELYZETÉRTÉKELÉS - VIZSGÁLAT 

Apc területének nagyságára, lakosságára vonatkozó alapadatokat a következő táblázat rögzíti. 

Terület (ha) 
- Belterület 
- Volt zártkert 
- Külterület 

2046 
190,4 
25,2 
1840,4 

Lakosság (fő) 2459 

Forrás: Hatályos földhivatali alaptérkép,  
önkormányzati adatszolgáltatás 

9.2.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Apc az Északi-középhegység nagytájon belül a Mátra-vidéken helyezkedik el a Zagyva-völgy kistájon. 
A település a Zagyva folyó völgyének bal partján fekszik. 

Apc és Petőfibánya környékén található vulkáni kúpok miatt helyi mikroklíma alakult ki, mely a 
szőlőtermesztésnek kedvező feltételeket biztosít. Az uralkodó széljárás északkeleti, északnyugati. 

Az éghajlat mérsékelten meleg-mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam elérheti az 1900 órát is és 
az évi középhőmérséklet 9,5°C körül alakul. 

 

A terület mai talajadottságainak és 
felszín-morfológiájának kialakulásában 
a késő miocén kori mátrai utó-
vulkanikusságnak, a késő-pleisztocén 
kori lösztakaró kialakulásának és a 
Zagyva folyó felszínalakító munkájának 
volt nagy szerepe. A belterülettől 
keletre elhelyezkedő Apci Nagy-hegy 
397,7 m-es magasságával a település 
legmagasabb pontja, míg a 
legalacsonyabb a Zagyva mentén 
helyezkedik el. A domborzati 
viszonyokat bemutató térképen 
látható, hogy a belterületen keleti 
irányba emelkedik a terepszint. A 
Zagyva bal partján nem figyelhető meg 
jelentős szintkülönbség, ezen a 
területen egyenletesen emelkedik 
nyugati irányba a terep.  

A domborzatmodellen jól kivehetőek a közigazgatási terület északkeleti részén elhelyezkedő 
tengerszem, illetve a település déli területén található bányák.  

Az egykor lerakódott lösztakaró mára már szinte teljesen elvékonyodott, maradványaira a 
„löszjelző” macskahere (Phlomis tuberosa) előfordulásából lehet következtetni. 

A kistáj a Zagyva vízfolyásától uralt terület. Több tározót alakítottak ki a térségben, hogy 
biztosítsák a megfelelő vízminőséget és –mennyiséget. Apchoz legközelebb a Selypi-tározó található, 
mely 12 ha nagyságú. 

A terület növényzetére régen a puhafa ligeterdő volt a jellemző, melynek mára csak töredékei 
maradtak fenn. Előfordul továbbá a mocsárrétekből, nádasokból és magas sásosokból álló vízparti 
növényzet is. A magasabban fekvő területeken cseres-gyertyános tölgyesek találhatók.  

9.2.2. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

9.2.2.1. Környezetvédelem 

A környezetvédelmi helyzetértékelést lásd bővebben az Alátámasztó javaslat  
8. Környezeti hatások és feltételek fejezetében. 
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9.2.2.2. Természetvédelem 

A természetvédelmi értékeket lásd bővebben az Alátámasztó javaslat 
1.4.4. Táj- és természetvédelem fejezetében. 

9.2.3. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TÁJSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLATOK 

A településszerkezet és a tájszerkezet leírását lásd bővebben az Alátámasztó javaslat 
1.2. fejezetében. 

9.2.4. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

Az épített környezet és építészeti értékvizsgálatot lásd bővebben az Alátámasztó javaslat  
1.4.3. Örökségvédelem c. fejezetében és az Örökségvédelmi hatástanulmányban 

9.3. A TERVI VÁLTOZATOK ÉS A VÁLASZTÁS INDOKAI, A TERVBEN 
LEÍRTAK ELMARADÁSA 

A településrendezési eszközök készítése során egyes területek vonatkozásában több változat is 
készült, amelyek a településfejlesztési célok megvalósítását, a kompaktabb településszerkezet 
kialakítását célozzák. Az egyes változatok értékelése során az érvényes jogszabályokban foglaltakat, 
illetve a település környezet- és természetvédelmi érdekeit, épített örökség védelmét, az emberi 
egészségre gyakorolt hatásokat figyelembe vettük. 

A településrendezési eszközök véleményezési szakaszában már csak egyetlen változat kerül 
egyeztetésre a Korm.rendelet 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős szervekkel, az 
Eljr. 9. melléklete szerinti szervekkel, a bevont önkormányzatokkal és partnerekkel, ahogyan ez a 
településrendezési eszközök készítésének gyakorlatában többnyire megszokott. A településrendezési 
eszközök törekednek a körülmények és lehetőségek adta jobb környezeti állapot elősegítésére, 
ahogy ezt a környezeti vizsgálat további fejezetei, illetve az alátámasztó javaslat egyéb fejezetei is 
leírják.  

A tervben leírtak elmaradása 

A településrendezési eszközök keretein belül helyi építési szabályzat készül, amelyet a képviselő-
testület rendelettel fog jóváhagyni. A rendeletben előírtak betartása kötelező, illetve mivel a 
településrendezési eszközök mindössze kereteket biztosítanak az egyes konkrét beruházások 
számára, a tervben leírtak elmaradása nem várható. 

9.4. A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A TERVBEN, 
ILLETVE A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ 
KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ TERVI 
MEGOLDÁSOK 

• Környezeti elemek 

A környezeti elemekre gyakorolt hatások csökkentését  
lásd bővebben a 8. Környezeti hatások és feltételek c. fejezetben 

• Táj- és természetvédelmi területek 

A táj- és természetvédelmi területekre gyakorolt hatások csökkentését  
lásd bővebben a 1.4.4. Táj- és természetvédelem c. fejezetben 

• Építészeti és régészeti örökség 

Az építészeti és régészeti örökségre gyakorolt hatások csökkentését  
lásd bővebben az Örökségvédelmi hatástanulmányban 

Korábban lehetőség volt a helyi építési szabályzatban előírásokat megfogalmazni a védelem alatt 
álló, vagy védelemre érdemes területekre és építményekre vonatkozóan. 2016-ban azonban 
hatályba lépett a településkép védelméről szóló LXXIV. törvény, majd annak végrehajtó 
rendeleteként 2017. január 1-i hatállyal módosult az Eljr., aminek következtében a jogszabályok 
nem teszik lehetővé a HÉSZ-ben településképi követelmény megfogalmazását. (A védett területekre 
és építményekre vonatkozó előírásokat, az egyes épületek megjelenésével kapcsolatos elvárásait, 
valamint az egyéb településképi követelményeket Apc önkormányzata a településképi rendeletében 
szabályozza.) 
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Határon átnyúló környezeti hatásokkal Apc esetében nem kell számolni. 

9.5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN KIVÁLTANDÓ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE  

A településszerkezeti terven történt változások jelentős része a tényleges területhasználathoz 
jobban illeszkedő területfelhasználási egység kijelölését célozza, így tényleges környezeti hatással 
nem járnak majd. A településrendezési eszközökben több területen is találhatóak gazdasági 
fejlesztési területek, amelyeket részben jelen felülvizsgálat jelöli ki, részben azonban már a 
hatályos településrendezési eszközök is tartalmazzák. Új gazdasági területek beépítése esetén a 
talaj és felszín alatti vizek védelme érdekében a talajok felső termékeny, humuszban gazdag 
rétegének védelmére kiemelt figyelmet szükséges fordítani. Egy építési tevékenység során 
elkerülhetetlen a talajok minimális mértékű szennyezése, építési törmelék keletkezése, ám ezek 
szakszerű tárolása, majd elszállítása esetén a beruházás környezetében fekvő termőföldek védelme 
elősegíthető. A HÉSZ előírja, hogy új épület elhelyezése, illetve meglévő épület átalakítása csak a 
fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően történhet, továbbá kitér arra is, hogy csak 
olyan építési tevékenység végezhető, amely hatására a talajerózió veszélye nem növekszik. Előírja 
továbbá, hogy az építés-előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett 
területen meglévő termőföld védelméről, előzetes letermeléséről és deponálásáról gondoskodni 
kell.  

A település külterületén található veszélyes hulladéklerakó és salakfeldolgozó üzem bővítése 
tervezett. A bővítés jelenleg szántóföldi művelés alatt álló területet érint, ahol a tervezett 
beruházás megvalósítása esetén termőföld szűnik meg. A tervezett hulladéklerakó bővítés során a 
depóniák és medencék műszaki kialakítása során a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket el 
kell végezni, a talaj, a felszín alatti vizek, a levegőminőség védelmét szem előtt kell tartani. A 
hulladéklerakó védőtávolságát a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1000 m-ben határozza meg. E 
védőtávolságon belül a helyi építési szabályzat épület elhelyezését nem teszi lehetővé, így a 
hulladéklerakó 1000 m-es körzetében Apc területén huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 
építmény nem létesülhet. 

A település külterületén fekvő kőbánya bővítése is tervezett, amelynek megvalósítása számos 
környezeti hatással jár majd: megnövekedő tehergépjármű forgalom, az ásványi nyersanyag 
robbantásos kifejtése kapcsán zajterhelés, természetes élőhelyek megszűnése. A növekvő gépjármű 
forgalom esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy a település lakott területét elkerülje a forgalom. 
Meg kell továbbá jegyezni azt is, hogy a kőbányák esetében a felhagyás után gyakran értékes 
élőhelyek jönnek létre, fészkelőhelyek alakulhatnak ki. 

A település tájszerekezetére a településszerkezeti terven feltüntetett M21. sz. gyorsforgalmi út 
lehet hatással, ám ez egyrészt a jelenlegi 21. sz. főúttal párhuzamosan halad majd, így a 
tájszerkezetben jelentős változást nem eredményez, másrészt csupán távlati 
infrastruktúrafejlesztési elem, a szabályozási tervben sem került kiszabályozásra, így megvalósulása 
a közeljövőben nem várható. 

A felszíni és a felszín alatti vizek tekintetében a HÉSZ előírja, hogy a felszíni vizek külön 
jogszabályban meghatározott szélességű parti sávja nem építhető be. Amennyiben ezen előírás 
betartásra kerül, a vízfolyások menti 3, illetve 6 m széles parti sáv pufferzónaként tud funkcionálni. 
Ha e sáv nem intenzíven hasznosított terület, hanem természetközeli állapotban fenntartott, akár 
szűrő funkciót is képes lehet betölteni, a vízfolyásokba esetlegesen bekerülő szennyezőanyagok 
mennyiségét mérsékelve. 

9.6. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK  

• Környezetvédelem javaslatok 

− Környezetvédelmi program elkészítése, és rendszeres felülvizsgálata; 

− Természetközeli mezőgazdálkodási módszerek, környezetkímélő technológiák alkalmazása, 
a mezőgazdasági vegyszerhasználat felülvizsgálata, amennyiben szükséges, ésszerű 
korlátozása; 

− Korszerű, legjobb elérhető technológiák alkalmazása; 

− Felszíni és felszín alatti vizek minőségének hosszútávú javítása; 
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− Alternatív, megújuló energiaforrások (szélenergia, napenergia, biomassza stb.) alkalmazási 
lehetőségeinek kutatása, megvalósítás előkészítése, magvalósítása;  

− Erdősávok, mezővédő erdők, fasorok növelése, a hiányok pótlása; 

− Légszennyezésből, illetve zaj-és rezgésterhelésből származó környezeti hatások mérséklése; 

− Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése, zöldhulladék-komposztálás 
népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása; 

− Zöldterületek minőségi kialakítása, fenntartása; 

− A közterületek tisztaságának, rendben tartásának további fenntartása; 

− Utak menti területek, parlagterületek – mint az allergén növények potenciális termőhelye – 
gondozása, rendszeres kaszálás megoldása. 

• Táj- és természetvédelmi javaslatok 

− Folyamatos ökológiai hálózat fenntartása; 

− Természetvédelmi kezelési tervben meghatározott előírások betartása; 

− Természeti értékek védelmének fenntartása, védett fajok élőhelyének megőrzése; 

− Természeti értékek megóvása, fenntartása (tájékoztatás); 

− Értékes természeti területeken az invazív és idegen fajok megtelepedésének megelőzése, a 
természetközeli állomány védelme; 

− Egyedi tájértékek felmérése, bemutatása. 

• Épített környezetre vonatkozó javaslatok 

− A hagyományos építészeti stílusjegyeket magán viselő épületek megőrzése; 

− Az új épületek építése során az utcaképéhez, a környező beépítések léptékéhez való 
illeszkedés. 

• Egyéb kapcsolódó javaslatok 

− Ökológiai szempontok érvényre juttatása, továbbá a fenntartható terület- és tájhasználati 
rendszerek kialakítása, terjesztése; 

− Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról, oktatás a szükséges és lehetséges 
tennivalókról az egészséges, tiszta környezet érdekében – környezettudatos gondolkodás 
kialakítása; 

− Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek támogatása (anyagi támogatás, 
civil szervezetekkel történő együttműködés, együtt gondolkodás, programokhoz a megfelelő 
helyszín biztosítása, a megoldandó feladatokról történő egyeztetés, a lakosság 
tájékoztatásában való közreműködés, hulladékgyűjtés az utak mentén, az ártérben, 
parlagfű és egyéb gyomnövények irtása szomszédos településekkel összehangoltan). 

− A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat megtervezése a 
helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a tulajdonosok, gazdák 
bevonásával; 

o Rosszabb minőségű földeken a tájgazdálkodás kialakítása szakértő bevonásával, a 
gazdálkodók tájékoztatásával, oktatással; 

o Felnőtt lakosság megismertetése a természetvédelemmel, az agrár-
környezetvédelemmel, az ezek nyújtotta lehetőségekkel tanfolyamok keretében; 

o Iskolai tanítás keretein belül (térségi szintű) helytörténet, és tájismeret oktatása, 
természetvédelmi, környezetvédelmi szemléletű nevelés megvalósítása; 

− Monitoringozás; 

− Egyeztetés biztosítása az Önkormányzat, illetve a környezet- és természetvédelemért 
felelős szakhatóság és kezelő között, továbbá a tulajdonosok (gazdálkodók) bevonása. 

9.7. MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

A településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztések hatására egyes területeken minimális 
környezeti változások történhetnek. Ennek megfelelően a tervben foglaltak monitorozására az 
alábbi javaslatokat tesszük: 

− A tervben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 
évente; 
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− A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti vizsgálat részeként 
javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására azóta bekövetkezett 
változásokra; 

− A települést környezeti vonatkozásban is érintő más tervek hatásainak vizsgálata javasolt; 

− A településrendezési eszközök keretein belül megvalósuló konkrét beruházások során a 
környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése; 

− A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a 
lakosság részére. 

Monitoringhoz kapcsolódóan meg kell határozni indikárokat. Ezek az indikárok segítik az 
elhatározott célok megvalósulásának ellenőrzését, illetve mérik a környezeti állapot változását. 
Ezek például: 

− Gépjármű közlekedésből származó szennyezés hatásainak vizsgálata a lakókörnyezetre: „szállópor 
koncentráció” (mikrogram/m3), a „CO koncentráció” (mikrogram/m3) valamint a „zajterhelés” 
(dB) mérése 

Adatforrás: helyszíni mérés 

− Gazdasági területek és lakóterületek határán a konfliktusok megelőzése érdekében: „károsanyag 
kibocsátás” (ipari terület tevékenységétől függően meghatározandó), „zajterhelés” (dB) mérése 

Adatforrás: helyszíni mérés, környezetvédelmi engedély 

− Felszín alatti vizek áramlásának és mélységének a vizsgálata, hogy a bányászati tevékenység 
hatását vizsgálni lehessen: felszín alatti vizek feltérképezése, felszín alatti vizek mélyéségnek a 
változása (m) 

Adatforrás: helyszíni mérés 

− Lakosság egészségügyi állapotának mérése: Testtömeg-index változása, A háziorvosi és a házi 
gyerekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek tízezer megfelelő korú lakosra jutó száma főbb 
betegségek szerint (fő), Orvosi ellátásban való részvétel (alkalom) 

Adatforrás: egészségügyi statisztikai, egészségügyi beszámoló 
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9.8. A. MELLÉKLET: AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 
venni 

Nem 
kíván 
részt- 

venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

1. 
Heves Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítész 

állami főépítészi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

X   I • tájékoztat a jogszabályi környezetről, a tervek tartalmáról, azok 
készítésének folyamatáról 

2. 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatal Agrárügyi 
és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztály 

megyei 
kormányhivatal 
környezetvédelmi 
és 
természetvédelmi 
hatáskörben eljáró 
járási hivatala 

  X -  

3. 
Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság 

nemzeti park 

igazgatóság 
X   N.A. 

• működési körükbe eső védett területekkel és településképi 
jelentőségű kategóriákkal kapcsolatos adatszolgáltatást a levél 
digitális melléklete tartalmazza 

• ismerteti a működési körükbe eső védett területeket és 
településképi jelentőségű kategóriákat (ezen belül a biológiai 
aktivitásérték kompenzáció figyelembe vételére is felhívja a 
figyelmet) 

• felhívja a figyelmet a környezeti vizsgálat készítésének 
szükségességére 

4. 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

területi vízvédelmi 
és vízügyi hatóság 

  X -  

5. 
Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 
  X -  
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

6. 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

területi vízügyi 
igazgatási szerv 

X   N 

• Apc területe az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe 
nem esik 

• Apc településre vonatkozó nagyvízi meder lehatárolást shp 
formátumban jelen levelük mellékleteként csatolták 

7. 

 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

fővárosi és megyei 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

X   N 

• II. katasztrófavédelmi osztály 

• vízvédelmi szakterületen az illetékes hatóság a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

8. 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

X   N • jogszabályi előírásokra felhívja a figyelmet 

9. BFKH Közlekedési Főosztály 
Budapest Főváros 

Kormányhivatala 
X   N 

• tájékoztat a várható fejlesztésről 

• ismerteti a jogszabályi környezetet 

• a NIF Zrt.-t az eljárás további szakaszaiba be kell vonni 

10. 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Vasúti Hatósági 
Főosztály 

közlekedésért 
felelős miniszter 

 x   • szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

11. 

 

Légügyi Hivatal 

 

a) légiközlekedési 
hatóság, 

 

  X -  

HM Állami Légügyi Főosztály  
b) katonai légügyi 
hatóság 

 X  - 

• Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a 
településfejlesztési koncepció vagy településrendezési eszközök 
tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az 
adott területet érintő ágazati elhatározást nem fogalmaz meg. 

• A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tart 
indokoltnak szolgáltatni. 

• Apc Község az állami célú légiközlekedés tekintetében 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

légiközlekedéssel közvetlenül nem érintett. 

12. 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

 

megyei 
kormányhivatal 
közlekedési 
hatósági 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely 
szerinti járási 
hivatala 

  X -  

 
Kulturális Örökség 

Védelméért Felelős Miniszter 

kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

  X -  

13. 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztálya 

megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

X   N 

• örökségvédelmi hatástanulmány készítése kötelező a 
településfejlesztési koncepció kidolgozása során (ha még nincs, 
vagy tíz évnél régebbi) 

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

14. 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

ingatlanügyi 
hatáskörben eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

X   N 

Művelési ág AK/ha átlagosnál jobb min. 

oszt. 

Szántó 23,94 3 

Szőlő 48,70 4 

Gyümölcsös - - 

Kert - - 

Rét 22,55 3 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

Legelő 1,98 3 

Fásított terület 4,05 2 

 

(Szőlő művelési ág esetében csak az az egy minőségi osztály van, így 
az tekinthető átlagosnak.) 

15. 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatala Agrárügyi 
és 

Környezetvédelmi Főosztály – 
Erdészeti Osztály 

megyei 
kormányhivatal 
erdészeti 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

X   N.A. 

• a település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány 
Adattár 302,54 hektár erdővel borított és 2,03 hektár nem erdővel 
fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként 
megjelölt területet (tisztás, út stb.) tart nyilván 

• az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a 
következő: védelmi 54,66 hektár; gazdasági 232,13 hektár; 
közjóléti 15,75 hektár 

• térképi állományok elérési útvonalát közli 

• előzetes adatszolgáltatás keretében közli a kiváló termőhelyi 
adottságú erdők, valamint az elsődleges rendeltetés szerint 
összevont erdőrészletek térképi állományainak elérési útvonalát 

16. 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztálya 

honvédelmért 
felelős miniszter 

 X  N 

• honvédelmi terület övezetébe tartozó honvédelmi rendeltetésű 
ingatlant nem tartanak nyilván 

• jóváhagyott dokumentációra elektronikus formában igényt tart 

17. 

Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Közlekedésrendészeti Osztály 

fővárosi és megyei 
rendőr- 

főkapitányság 

X   N 

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

• a további eljárásban kizárólag szakhatósági jogkörébe tartozó 
ügyekben kíván részt venni 

18. BAZ Megyei Kormányhivatal  

 

bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

 

X   N.A. 

• szilárdásvány kutatás, bejelentett előkutatás nincs 

• 09/2 és 015/3 hrsz.-ek tervezett bányászati tevékenységgel 
érintettek 

• 016/1, 016/2, 018, 019, 020 hrsz.-eken bányatelek törlésre került 

• 015/3 hrsz.-ú meddőhányó hasznosítás 2016-óta nincs engedély 

• 09/2 és 015/3 hrsz.-ú meddőhányó hasznosítás I. 2016-tól érvényes 
műszaki üzemi terv szerint működik 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

19. 

Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság 

Miskolci Hatósági Iroda 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

X   N 

• a hatóság internetes honlapján (www.nmhh.hu) a teljeskörű 

nyilvántartás megtalálható 

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

20. 
Országos Atomenergia 
Hivatal 

Országos 
Atomenergia Hivatal 

X   N 

• tárgyi tervezési terület 30 kilométeres körzetében a Püspökszilágy 
határában található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 
létesítmény üzemel 

• nem állapít meg a tárgyi tervezési területeken érvényesítendő 
településrendezési és -fejlesztési elvárásokat, vonatkozó 
atomenergetikai ágazati elhatározásokat – azok hiányában – nem 
ismertet 

21. 
BFKH Népegészségügyi 
Főosztály 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

X   N.A. • nem nyilatkozott, hogy részt kíván-e venni 

Szomszédos önkormányzatok 

22. Lőrinci Város Önkormányzata   X  - Nem kíván részt venni a véleményezési eljárásban. 

23. 
Palotás Község 

Önkormányzata 
  X  - Nem kíván részt venni a további eljárási szakaszokban. 

24. 
Szarvasgede Község 

Önkormányzata 
  X  - Nem kíván részt venni a további eljárási szakaszokban. 

 
Jobbágyi Község 

Önkormányzata 
   X -  

 
Rózsaszentmárton Község 

Önkormányzata 
   X -  

 
Zagyvaszántó Község 

Önkormányzata 
   X -  

 
Petőfibánya Község 

Önkormányzata 
   X -  

Megyei Önkormányzat 

http://www.nmhh.hu/
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

25. Heves Megyei Önkormányzat  X   N 

Kéri a megyei törekvések figyelembevételét a tervek készítése során. 

Az egyeztetési dokumentációt internetes elérhetőség biztosításával 
vagy elektronikus hordozóeszközön (CD vagy DVD lemezen) kéri. 

Egyéb partnerek, írásos kérelmek 

26. FGSZ Zrt.     N.A. 

Apc község közigazgatási területét érinti: 

• Bátonyterenye-Zsámbok DN400 nagynyomású földgázszállító 
vezeték és annak biztonsági övezete (14-14 m, 20-20 m) 

• valamint a fenti gázvezetékük biztonsági övezetében, azzal közel 
párhuzamosan húzódó bányaüzemi hírközlő kábel és annak 
biztonsági övezete (1-1 m) 

A településrendezési eszközökkel felülvizsgált településrendezési 
tervet a hatálybalépése előtt kérik véleményezés és jóváhagyás 
céljából társaságuk részére megküldeni. 

27. RIO-KŐBÁNYA Kft  X   N.A. 

Apc külterületén a 09/2 és 015/3 hrsz.-ú ingatlanokon bányászati, 
meddőhasznosítási tevékenységet végez. A továbbiakban is folytatni 
szeretnék a bányászati tevékenységet, ezért kérik az 
önkormányzatot, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat felülvizsgálata során vegye ezt figyelembe. Javasolják 
ezen területek ipari területbe történő besorolását. 

28. SALKER Kft  X   N.A. 

A SALKER Kft tulajdonában van az Apc, külterület 0130/1 helyrajzi 
számú ingatlan, melynek az érvényes HÉSZ szerinti besorolása Kb-
hulladéklerakó. 

Tájékoztat, hogy a társaságuk fenti ingatlanát bővíteni szándékozik. A 
szomszédos 0129/18 hrsz tulajdonosával elvi megegyezés született 
annak mintegy 4,5 hektárnyi területrészének megvásárlásáról.(a 
teleknek a 0130/1 hrsz felé eső, annak a 20kV-os távvezetékig terjedő 
területe). A tulajdonos intézkedik a telek megosztásáról, illetve a 
megvásárolni kívánt rész mezőgazdasági termelés alóli kivonásáról. A 
kivonást nagymértékben megkönnyítené, ha a terület szintén a Kb-
hulladéklerakó övezetbe tartozna. 

Ugyancsak kérik, hogy a mellékelt a IX-X. medence építési 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

engedélyezési eljárásakor kiadott tájékoztatás szerinti erdő védősáv 
módosítását is a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében. 
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