
Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
Örökségvédelmi hatástanulmány
Véleményezési anyag
2020. május

V ö l g y z u g o l y    M ű h e l y    K f t .



APC 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Megbízó 
 

Apc Község Önkormányzata 

3032 Apc, Erzsébet tér 1. 

Tel.: 37/385-309 
 
 

Tervező 
 

 
 

Völgyzugoly Műhely Kft. 

Iroda: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. 

Tel.: 1-439-0491, 70-938-3224, 20-9138-575 
  



APC  2  ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019.  
www.vzm.hu 

 

Aláírólap 

 
 

Településrendezés: Bérczi Szabolcs – okl. településmérnök TT 13-1411 
okl. környezetgazdálkodási agrármérnök 

     
 Südi Beáta – építészmérnök  

Papp Renáta – okl. urbanista-építészmérnök 
 
Tájrendezés,  
környezetvédelem:  Ronyecz Zsófia – okl. tájépítészmérnök  

TK 01-6737 
 
Közlekedés:  Tóth Attila  

közlekedéstervező (K1d-1 01-10559) 
   (TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.) 
 
Vizi közművek: Bíró Attila - okl. építőmérnök (MK 01-2456)  

(InfraPlan Kft.) 
 
Energiaközművek,  
távközlés: Hanczár Zsoltné – okl. gépészmérnök (MK: 01-

2418)  
okl. városépítési-városüzemeltetési szakmérnök  

   (KÉSZ Tervező Kft.)  
 
Régészet: Belényesy Károly - régész, örökségvédelmi szakértő  

(15-016) 
 
Térinformatika: Sághy Bálint – okl. környezetmérnök, térinformatikus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020. június 
VZM 1438/17 

Apc_ovht_200130.doc 

 

c



APC  3  ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019.  
www.vzm.hu 

TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETŐ .............................................................................................................................................................. 4 

Örökségvédelmi hatástanulmány ................................................................................................................... 4 

jogszabályi környezet ..................................................................................................................................... 4 

Az épített környezet értékeit érintő egyéb tervműfajok ................................................................................. 7 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT ................................................................................................................................ 9 

1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti településmag)9 

1.2. A település- és tájszerkezet alakulása ................................................................................................... 10 

1.3. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület 
esetén terepbejárással ................................................................................................................................. 14 

1.4. A védett műemléki értékek és a helyi építészeti örökség értékleltára ................................................... 18 

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE .................................................................................... 22 

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett 
változások ismertetése ................................................................................................................................. 22 

2.2. A változások hatásai .............................................................................................................................. 23 

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV ........................................................................................................................................... 23 

3.1. Értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények ............................................................... 23 

3.2. Önkormányzati feladatok ...................................................................................................................... 24 

4. ÖSSZEFOGLALÓ ................................................................................................................................................. 25 

5. NYILATKOZATOK ................................................................................................................................................ 26 

6. KÉPEK ............................................................................................................................................................ 28 

6.1. Műemlékek ............................................................................................................................................ 28 

6.2. Helyi védett épületek ............................................................................................................................. 28 

6.3. Régészeti lelőhelyek ............................................................................................................................... 29 

6.4. Változtatással érintett területek ............................................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 



APC  4  ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019.  
www.vzm.hu 

BEVEZETŐ 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A.§-a, valamint a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 68.§-a előírja az 

Örökségvédelmi hatástanulmány (a továbbiakban: hatástanulmány) elkészítését a 

településfejlesztési koncepcióhoz, — illetve, ha a koncepcióhoz nem készült, — a településrendezési 

eszközökhöz (a településszerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz). 

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.  

Apc Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek és 
településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát határozta el, a munka elvégzésével a 
Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.  

A hatástanulmányban számba kell venni a régészeti örökség elemeit, a műemléki értékeket, 

valamint települési értékleltárt kell készíteni. Ezekhez kapcsolódóan vizsgálni kell a táji-természeti, 

településhálózati és településtörténeti összefüggéseket, a településkép, utcaképek, 

településkarakter és a területhasználatok változását a kulturális örökség szempontjából, valamint a 

védettségek bemutatását követően elemezni kell az örökségi értékeket érő várható hatásokat. A 

település egyéb, országos oltalom alatt nem álló értékeit is számba vevő értékvédelmi tervet kell 

készíteni. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya, Apc község településrendezési 

tervének felülvizsgálatához szükséges örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének 

elkészítése a település teljes területén. A tanulmány a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági 

Főosztály (1054 Budapest, Báthory utca 12.) Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálya által 

nyilvántartott, a település területén található régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatokra és a 2019. 

szeptember 30.-án végzett helyszíni szemle eredményeire épül (a bejáráson részt vettek: dr. 

Belényesy Károly régész és Wolf Ernő régész technikus). 

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

A kulturális örökségvédelem általános elvei 

A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban 
Kötv.)  11. § alapján általános védelmet élveznek. A törvény szelleme és a védelem logikája szerint 
a régészeti lelőhelyek épségét meg kell őrizni. A Kötv. 3. § -a szerint a kulturális örökség védelme 
érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés, 
terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos 
beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni. 

A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség védett elemeinek veszélyeztetése, 
megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. A kulturális örökség elemeit 
tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és 
hozzáférhetővé tenni. (Kötv. 4. § (1.-2.) bek.) 

A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és 
együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi 
szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok 
számára. (Kötv. 5. § (1.) bek.) 

A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet 
állami tulajdon. (Kötv. 8. §(1.) bek.) 

A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan 
mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti 
összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. (Kötv. 9. §) 
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A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 
elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. (Kötv10. § (1)- (2) bek.) 

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11. §.) 

Ezért egy-egy beruházási területen, a földmunkával járó fejlesztések esetében régészeti lelőhelyek 
védelme érdekében a fentiek alapján kell eljárni. 

Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok 
jegyzéke 

a) 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.);  

b) 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról; 

c) 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és földvárak törvényi 
védelméről (23. § (2) bek.); 

d) 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; 

e) 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos 
szakértői tevékenységről 

f) 13/2015. (III. 11.) MvM rend. A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és 
védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének 
részletes szabályairól 

g) 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

A kulturális örökség védelemével kapcsolatos különleges jogszabályok jegyzéke 

a) 1954. évi Hágai Egyezmény'' [1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres 
összeütközés esetén való védelme tárgyában, Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt 
nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején 
megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről]; 

b) 149/2001 (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács 
tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló 
Európai Egyezmény kihirdetéséről 

c) 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.  

357. § (1) Műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása 

A régészeti területek típusai 

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11. §.) 

A Kötv. a régészeti területeket három típusba sorolja be: 

a) Régészeti lelőhely (7. § 35. pont)  

b) Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely (13. § (3) bek) 

c) Régészeti érdekű területek (7. § 29. pont) 

Régészeti lelőhely: 

Régészeti lelőhely az a földrajzilag körülhatárolt terület, amelyen a régészeti örökség elemei 
eredeti történeti összefüggéseikben megtalálhatóak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti 
helyükön, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni, ezért a védelmükre irányuló intézkedéseknek 
elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenni (Kötv. 10. § (1)-(2) bek). A 
régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel el kell kerülni (Kötv. 19. § (1) bek). 

 

 Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, 
vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket 
előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). 

A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a hatóság eltérő rendelkezésének hiányában - 
próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően - külön jogszabályban 
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meghatározott feltételek fennállása esetén - a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.  

A megelőző feltárásra vonatkozóan a feltárásra jogosult intézmény és a beruházó írásbeli szerződést 
köt. A szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által 
végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai 
feltételeket. A (10) bekezdés szerinti szerződést a feltárásra jogosult intézménynek és a 
beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a beruházó által történő 
rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül kell megkötni (Kötv.22§ (10) és (11) bekezdés)  

Nagyberuházás (Kötv. 7§ (20) bekezdés) esetén a Kötv. 23/B-F § szerint, kell eljárni! 

Azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 
(amely) az e törvényben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon 
végzi, illetve a védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális 
örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett kulturális örökségi 
elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: 
bírság) kell sújtani. Az örökségvédelmi bírság kiszabása nem mentesít egyéb, építésügyi eljárásban 
kiszabható bírság alól. 

Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.”  
(Kötv. 82. § (1) (2)) 

A 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján (2. § (2) bek.) A bírság megállapítása szempontjából a 
Kövt. 46. § -ban meghatározott kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV., a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei az I. 
kategóriába tartoznak. 2. § (4) bek.) A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté 
nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az 
I. kategóriába tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem 
rendelkezik. 

Ezzel párhuzamosan a szabálysértési jog és a büntetőjog is védelembe részesíti a régészeti 
lelőhelyeket. 

A régészeti lelőhelyek védelme a tulajdonos rendelkezési jogát is korlátozza. A Btk. 357. § büntetni 
rendeli a régészeti jelentőségű földterületeken elkövetett rongálást: 

(1) Aki a tulajdonában álló, a kulturális javak körébe tartozó és védett tárgyat megrongálja, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki az (c) bekezdés szerinti tárgyat megsemmisíti, vagy annak helyrehozhatatlan károsodását 
idézi elő, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely: 

A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. Erejénél fogva 
védelem alatt állnak, illetve miniszteri rendelettel, vagy hatósági eljárás során lettek kiemelten 
védetté nyilvánítva. Kiemelten védett az a régészeti lelőhely, mely kivételes tudományos 
jelentőséggel, nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan 
védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és nagyobb 
tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír.    

A Kövt. 13. § (1) bekezdése értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen nem lehet olyan 
tevékenységet folytatni, amely annak akár részleges állapotromlását eredményezheti. A (2) 
bekezdése értelmében védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. 

Régészeti érdekű terület: 

Régészeti érdekű területnek számít valamennyi olyan terület, természetes vagy mesterséges üreg és 
a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. (Kötv.7. § 29.) pont) „A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről 
vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. (Kötv. 19. § (2) bek.)  
A fentiek alapján, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni minden földmunkával járó 
beruházás, területfejlesztés esetén. A beruházás megtervezése előtt, a beruházás 
megvalósíthatóságának érdekében a tervezett beruházás helyszínét ezért célszerű kulturális 
örökségvédelmi szempontból megvizsgálni. 

„A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak 
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.” Ennek alapján fokozott figyelemmel és óvatossággal 
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kell eljárni és minden tervezett földmunka előtt célszerű a Hatósággal, a Járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatallal (hatóság) egyeztetni. 

Amennyiben régészeti érdekű területen földmunkák során addig ismeretlen régészeti lelőhely kerül 
elő, abban az esetekben a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése 
mellett haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjét, aki a 
területileg illetékes múzeum (jelen esetben: Dobó István Vármúzeum, 3300. Eger, Vár utca 1.) és a 
hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az 
ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli, elmulasztása örökségvédelmi 
bírság kiszabását vonja maga után (Kötv. 82. § (2) bek.) A múzeum 24 órán belül írásban köteles 
nyilatkozni a munka folytathatóságáról, amennyiben „a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti 
emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a 
tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani 
és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a hatóságot értesíteni”. Mentő feltárás 
esetén a szükséges beavatkozás költségeit a feltárásra jogosult intézmény (múzeum) köteles állni. 

A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg. A régészeti lelőhely és a lelet 
megtalálójának elismerését a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 55§ részletesen szabályozza. A 
nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott 
kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény, a Btk. 357 § (1) és (2). pontja 
alapján.  

Kunhalmok, földvárak természetvédelmi oltalma: 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 2§ 11. pont szerint, a tájképi jelentőségű régészeti lelőhely: olyan 
régészeti lelőhely, amely megjelenésével környezetének meghatározó tájképi eleme (így különösen 
erőd, erődítés, vár, templom maradványai, földvár, halomsír, kunhalom, a domborzatból 
kiemelkedő, többszörösen rétegzett tell-település). 

A táji értékek kiemelt természetvédelmi oltalmáról a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény rendelkezik. 23. § (2) bekezdése szerint: a törvény erejénél fogva védelem alatt áll 
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján 
védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 

A 28. § (5) bekezdése szerint: a 23. § (2) bekezdése alapján védett forrás, víznyelő, kunhalom, 

földvár természeti emléknek minősül, így a 28. § (1) bekezdés szerint védett természeti területnek 
minősül. 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEIT ÉRINTŐ EGYÉB TERVMŰFAJOK 

Az építésügy jogszabályi rendszere a közelmúltban változott: a 2016-2017. években elfogadásra, 

majd többször módosításra került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A 

jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (a 

továbbiakban: TAK), valamint a településképi rendelet (a továbbiakban: TKR). 

A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi 

követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert 

meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő 

településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 

vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.  

A településképi rendelet állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a 

településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A 

TKR megalapozására a TAK szolgál. A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat 

mellérendelt viszonyban áll egymással. A két rendelet célja, szerkezete és tartalmi felépítése is 

eltérő, de a két rendeletnek összhangban kell állnia egymással. Apc településképi rendelete a 

25/2017. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet. 

A település épített értékeinek ismertetését a településrendezési eszközökhöz és a 

településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó vizsgálat tartalmazza. Az azóta 

bekövetkezett jogszabályváltozások értelmében a kulturális örökség védeleméről szóló rendelkezés 

kikerül Apc HÉSZ hatásköre alól. A helyi védelemről a továbbiakban az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a TKR-ben lehet rendelkezni. Apc a TKR 
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megalkotásakor összesen 1 db értéket helyezett helyi védelem alá.  
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.1. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA (A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZET 

ALAKULÁSA, A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG) 

Apc község a Zagyva folyó völgyében, a folyótól keletre helyezkedik el. A völgy maga a Cserhát és a 

Mátra között elterülő, észak-déli lefutással rendelkező mélyebben fekvő táj. A Zagyván kívül, 

területét kisebb vízfolyások, mint a Szuha-, és a Tolvajló-patakok keresztezik. A település fekvése, 

kedvező földrajzi adottságai, így a széles ártér és az Északi-középhegység közelsége, kifejezetten 

előnyössé tették az emberi megtelepedésre. 

Az első, korai megtelepedésről, több szórvány paleolit kőeszköz tudósít (azon.:54112, 54113, 54114, 

54116, 54117, 54119, 54120, 54121, 54122, 54123, 54129; Miskolci-oldal, 1. lh., Morgó, 2. lh., Apc, 

3. lh., Apc, 4. lh., Apc, 5-6. lh., Apc, 7. lh., Apc, 8. lh., Apc, 9. lh., Alsó-Páskom, 10. lh., Apc, 11. 

lh., Apc, Dög-rét, 18. lh.). Az őskőkor vadászait követő első neolit betelepülés hullámok hagytak 

nyomot az ún. Berek alja 1. és 3.sz. lelőhelyeken (azon.: 31504 és 31509), amivel tulajdonképpen 

megkezdődött a térség több évezredig tartó tartós benépesülése. A rézkorból ugyan csak szórvány 

adataink vannak (azon.: 49386, Páskom), viszont kifejezetten jelentős a bronzkori népességre utaló 

leletek száma (azon.: 31504, 31508, 31509, 49378, 49379; Berek-alja 1-3. sz. lelőhely, Szineg, 

Berekalja sóderbánya). A vas kor végével a kelták beköltözésére vannak adataink (azon.: 31504, 

Berek-alja 1.) majd a római korban az az egész Alföldre jellemző, a római kútfőkből jól ismert 

szarmata népesség foglalja el a Zagyva menti síkságot (azon.: 54125, 54126, 54127, 85415, Város-

rét, 14-16. lh., Farkas-major). A régészeti források alapján a kifejezetten alul reprezentált kora 

népvándorlás kort követően az avar népesség térnyerésének lehetünk tanúi (azon.:54125, 54126, 

85415, 49379; Város-rét, 14-15. lh., Farkas-major, Berekalja sóderbánya), majd a korszak végén, a 

honfoglalók jellegzetes régészeti hagyatéka is megjelenik Apc község közigazgatási területén belül 

(azon.: 49379, Berekalja sóderbánya).  

A település történetében az utolsó és a mai falu arculatát is meghatározó változás a középkorban 

történik. A feltehetően Árpád-kori eredetű Opucz első írásos említése 1246-ból, származik. Nevét a 

környéket birtokló Apc nemzetségről kaphatta. De a település közvetlen környezetében azonosított 

régészeti lelőhelyek sora tanúskodik a korszak kiterjedt és írásos forrásokban nehezen azonosítható 

településhálózatról (azon.: 31504, 31508, 31509, 49379, 48761, 54124; Berek-alja 1-3.sz. lelőhely, 

Berekalja sóderbánya, Homokbánya, Apc, 13. lh.). Az elmúlt évszázadokban a falu többször cserélt 

gazdát. Az egri várkapitány számadáskönyvei szerint a török időkben bizonyosan az egri váruradalom 

része. A 17-18. században a Koháry, Vay Négyesy, Libercsey családok nemesi birtokokairól vannak 

forrásaink. Ugyanebben az időben a szűkebb környék kereskedelmi központjának számító Apcot már 

mezővárosként említik. A 18. század második felétől a Grassalkovich család birtokaihoz tartozik, 

majd 1873-ban Szent-Ivány Farkas vásárolja meg és építi fel a faluban a kastélyát.1  

  

 

1 Forrás: Dartsay Zsigmond: Apc Nagyközség Monográfiája; Illés József: Apc Község Története 
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1.2. A TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZET ALAKULÁSA 

Az első katonai felmérés (1784) 

 

Apc a XVIII. században még Aptzként szerepel a térképen, ami.a Zagyva folyó partjára települt. A 
falut körülvevő tájon az uralkodó területhasználat a gyep és szántó volt. A lakott terület a Somlyó 
hegy lábához épült. A térképen jól látható, hogy a hegy lankáira szőlők voltak ültetve. A XIV. 
századtól kezdve jelentős volt a 
szőlőtermesztés és borkészítés. Továbbá a 
lakott terület körül kertgazdálkodást is 
folytattak. 

Aptz közlekedési kapcsolatait tekintve a község 
több irányból is elérhető volt. Petőfibánya 
kivételével az összes mai szomszédos település 
már ebben az időben is létezett. Délen Szántó 
(ma Zagyvaszántó), nyugaton Palotás, északon 
Gede (ma Szarvasgede) és Jobbágyi, keleten 
pedig Fancsal (ma Rózsaszentmárton) található. 

A falu már az első katonai felmérés idején is 
több utcából állt. A belterületére jellemző, 
hogy a lakóházak az utcákra merőleges 
tetőgerinccel, fésűszerűen helyezkednek el. 
Ebben az időben is létezett a mai Fő utca 
nyomvonala, mely északra Árpád útként 
folytatódik, míg déli irányban Petőfi Sándor 
utcaként, továbbá még néhány ezekre 
merőleges kisutcák és a 2404 sz. és a 2405 sz. főutak nyomvonala is jól látható. A Fő utca mentén 
épült a Szent István király római katolikus templom a XV. században gótikus stílusban, melyet 1775-
ben átépítették barokk stílusban. Ebben az időben kőfal vette körül a templomot. A településen két 
fahíd, egy kút és egy malom is volt.  
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A második katonai felmérés (1852-1855) 

A település neve 70 évvel később Apczként volt feltüntetve. A területhasználatot nagy részben 
szántó, a Zagyva mentén nedves rétek alkották. A lakott területtől északra egy gémeskút állt, 
illetve a belterületet továbbra is kertgazdálkodás vette körül, melyeket többnyire élő sövény 
határolt. A mai Somlyó hegy Apczi nagy Hegyként van jelölve a térképen. A község közigazgatási 
területének nyugati részén Gyuri puszta jelent meg. A második katonai felmérés idejére már 
megépült a vasútvonal, egy őrház és a pályaudvar is.  

 

 

A település lakott területén nagy változás nem jött létre. A Szent István király templom körül 
elbontották a kőfalat és tér alakult ki helyette. Illetve a mai Árpád út mentén házakat bontottak el. 
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A harmadik katonai felmérés (1882) 

A harmadik katonai térképen már Apcként szerepel a község és fel van tüntetve az Apc-Szántó 
vasútállomás is. Területhasználat továbbra is főként mező és vizenyős rét. Szőlős szintén volt a 
Somló (ma Somlyó) hely lankáin. A Szentiványi kastélyt a Petőfi Sándor utca északi felén húzták fel 
1876-ban, mely a falu utolsó birtokosának, a Szentiványi családnak épült. 

 

Mivel a második és harmadik felmérés között csak pár évtized telt el, így jelentős változások 
nincsenek. A lakott terület bővült néhány lakóházzal, illetve posta is megjelent. 
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Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

A két felmérés között eltelt 60 év alatt már jelentősebb változások mentek végbe. A belterülettől 
délre andezit-bánya, északon pedig téglagyár nyitott. A településen távíróállomás is létrejött. 

 

A belterület tovább bővült, jelentősebb mennyiségű lakóépületet a Rákóczi utca két oldalára 
építettek, de több utca mentén épültek még házak. A lakott terület Somlyó hegy felőli oldalán 
található az Újtemető. 
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A település jelenlegi szerkezete 

A település jelenlegi szerkezetét nagyban meghatározzák az észak-déli irányba futó vonalas elemek: 
a Zagyva, a 21-es út és a 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal. 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 terület közvetlenül kapcsolódik, a telep folytatódik Zagyvaszántó irányába.  

A belterület a Zagyva keleti oldalán a folyó és a 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. 
Sajátos településszerkezeti karaktere van az Erzsébet utcának és a Rózsa köznek és a Rózsa útnak. 
Feltételezhetően a többszörös telekosztások során az Erzsébet utca és a Rózsa Ferenc utca közötti 
tömbben szabálytalan, kis méretű telkek alakultak ki, melyek egy részének megközelítése nehézkes, 
maga a Rózsa utca közterület is csak a lakóépületek telkein, vagy egy saját használatú úton 
keresztül érhető el. Az alaptérkép egy másik területen, az Árok utca mentén is a 
településszerkezettől eltérő, csak gyalogosan megközelíthető apró telkeket és épületeket jelöl, 
azonban ezek az épületek napjainkra elbontásra kerültek. A terület jelenleg fizikailag nincs 
felosztva, bozótossal benőtt. 

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 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.  

1.3. A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE ÚJONNAN BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 

TERÜLETNEK KIJELÖLT TERÜLET ESETÉN TEREPBEJÁRÁSSAL2 

Apc község régészeti öröksége, részben beépített, részben pedig általános mezőgazdasági területen 
fekszik. A település közigazgatási területén belül nem ismert a régészeti örökséget veszélyeztető, - 
a mezőgazdasági művelésből, és települési infrastruktúra fejlesztésből adódó bolygatáson túli - 
nagyobb kitettség. Általánosságban megállapítható, hogy a rendezési és területfejlesztési 
elképzelések, így különösen az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek általában régészeti 
lelőhelyek elhelyezkedésének figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

Ebből a szempontból kétségkívül fontos szerepe van a jelenlegi településközpontnak, amely 
feltehetően megegyezik a történeti (középkori eredetű) településközponttal, ugyanakkor nem 
ismeret, mint nyilvántartott régészeti lelőhely. Ez a területen tervezett fejlesztések, beépítések 
ismeretében különösen fontos tényező, mivel az itt tervezet beavatkozások esetén számítani kell 
új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely részletek előkerülésére. Ugyanakkor a településközpont 
területe, konkrét régészeti adatok hiányában egyelőre nem határolható le pontosan. A település 
topográfiai adottsági alapján, csupán a feltételezett történeti településközpont (plébánia?)  
azonosítható a megerősített cinteremfallal körülvett Szent István király templom környezetében. 

  

 

2 Tervezett változtatások fényképes bemutatását lásd: 6. fejezet (51-76. képek) 
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Tervezett változtatások (12-13. Képek) 

 

 

 

A1-A3-D9 

  

Változással érintett területek

A - Beépítésre nem szánt területbõl beépítésre szánt területbe történõ átsorolás

B - Beépítésre szánt területbõl beépítésre nem szánt területbe történõ átsorolás

C - Beépítésre szánt területeken belül történõ átsorolás

D - Beépítésre nem szánt területeken belül történõ átsorolás

Belterületbe vonható terület határa
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A 21-es út csomópontja és az Apc-Zagyvaszántó vasútállomás között elhelyezkedő, részben 
mezőgazdasági művelés alatt álló terület, kelet felé enyhén lejt. Déli és keleti sávja elhanyagolt, 
bozótos fás parcellákból áll. A magasabban fekvő nyugati oldal, a bejárás idején, ritkás, sarjadó 
repcével volt fedett. A megfigyelést ez utóbbi nem korlátozta, azért a területet bejártuk. A terület 
közvetlenül határos 85415-ös számú, Farkas-major elnevezésű, intenzív régészeti lelőhellyel, ennek 
ellenére egy kopott szürke cseréptöredéken kívül egyéb régészeti leletet, régészeti jelenségekre 
utaló nyomot nem találtunk.  

A felszíni leletek hiánya arra utal, hogy a változtatással érintett földrészletekre az intenzív 
régészeti lelőhely nem terjed ki, ugyanakkor a terület topográfiai adottságai és az említett lelőhely 
közelsége miatt újabb ismeretlen régészeti lelőhely részetek, leletek előkerülését nem lehet 
kizárni, ezért azt Régészeti érdekű Területként kell kezelni és a régészeti feladatokat a valós 
beavatkozás ismeretében kell meghatározni. 

Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) alapján 
kell eljárni: 

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a 
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 
tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult 
intézményt, valamint 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai 
szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodik 

(továbbiakban: a 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni) 

 

A1/2 (a tervlapokon több A1 megnevezésű került szerepel, ezért ezt a változással érintett területet 
A1/2-ként szerepeltetem) 

A terület a településről északra, Jobbágyi felé vezető műút keleti oldalán elhelyezkedő, zárt, őrzött 
telephely, amelynek területe szinte teljesen beépített. Bejárására nem volt lehetőség. 

Közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely. 

Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell 
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eljárni. 

 

A2-C3 

Feltehetően középkori eredetű templom közvetlen környezete és az attól kissé keletre eső telkek 
területe. 

A fenti földrészletek, telkek a település belterületén, a település központban helyezkednek el. A 
beépítettség, illetve a fedettség miatt bejárásukra nem volt lehetőség, ugyanakkor mindkét terület 
esetén felmerül az egykori, a település közvetlen előzményének tekinthető középkori falu 
érintettsége. Mivel ennek kiterjedése jelenleg nem azonosítható, a terület érintettségét a valós 
beavatkozás ismeretében próbakutatás, vagy régészeti megfigyelés keretében kell meghatározni. A 
templom környezetében az egykori templom körüli temetőhöz tartozó temetkezések, emberi 
maradványok felbukkanása várható. 

Az A2, templomot érintő változás mindössze technikai jellegű, a templom területe a hatályos 
terveken közlekedési területbe sorolt, új építési tevékenység a módosítás kapcsán nem várható. 

Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell 
eljárni. 

A4-C1 

A két egymással szomszédos terület a lakóövezet keleti peremén helyezkedik. Mindkettő, egy-egy 
lakótelek része. A4 bozótos terület, C4 gondozott, füves parcella. Bejárásukra nem volt lehetőség. 

Területük közvetlenül nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet, de a két parcellától kissé 
északkeletre fekszik a 54114 azonosító számú ún. Apc, 3. régészeti lelőhely. Amelynek közelsége és 
a terület topográfiai adottságai miatt nem zárható ki azt említett lelőhelyen azonosított szórvány 
kőeszközök felbukkanása. Ezért érdemes ezeket a földrészleteket Régészeti érdekű területként 
kezelni.  

A szabályozási terv a területet telek be nem építhető részeként jelöli. 

Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell 
eljárni 

C2 

Erősen elhanyagolt, feltöltött terület a Zagyva folyó gátjának keleti oldalán. Bejárására, az 
elhanyagolt bozótos, szemetes részben törmelékkel feltöltött terület miatt nem volt lehetőség. 
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Nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. A folyó közelsége miatt régészeti érintettsége ugyan 
nem zárható ki, de a korábbi területhasználat és a feltöltés feltehetően elfedte, vagy 
megsemmisítette az eredeti történeti környezetet. 

 

Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell 
eljárni. 

1.4. A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÉRTÉKLELTÁRA 

Országos védelem 

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.  

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 

A Szent István király római katolikus templom a település központjában, emelt helyen található. 
Kőfallal van körülvéve, mely a középkorból származik.  Az épület gótikus eredetű, melyet a XVIII. 
században barokk stílusban átépítettek. Egyhajós, keletelt tájolású, nyugati homlokzata tornyos. 
Poligonális szentélyzáródású, a szentély északi oldalán féltetős sekrestye, déli oldalán kontyolt 
tetős bővítmény, a homlokzati falak mentén támpillérek vannak. A tetőszerkezet két építési 
korszakra utal. Az épület előtérrel kezdődik, felette barokk stílusban található a mellvéddel ellátott 
kórus. A hajó csehsüveg boltozattal fedett, a szentély pedig dongaboltozattal. A hajó nyugati 
oldalán található a karzat. A berendezés; főoltára Louis XVI stílusú, a XVIII. század végéről való, a 
szószék rokokó, rocaille díszítményekkel. Harangjára az „I nhonorem S. StephaniRegisin APCS.” 
szöveg került.3 

Régészeti területek 

A Kötv 11. § szerint: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános 
védelem alatt állnak. 

Apc település területét a hatósági adatközlés szerint 24 nyilvántartott, régészeti lelőhely érinti. 
Nem ismert kiemelten védett régészeti lelőhely. 

 

3 Források:  
http://wikimapia.org/15086814/hu/R%C3%B3mai-katolikus-templom-Szent-Istv%C3%A1n-kir%C3%A1ly 
http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/5415 
http://apc.hu/index.php/egyhazkozosseg/ 

Lelőh
ely 
azono
sító 

Helyszín, 
elnevezés 

Jellege Kora Hrsz., nyilvántartott 
adatok 

31504 Berek-alja 
1. 

• Épület 

• Épület 

• Éremlelet 

• Sír 

• Római kor (szarmata) 

• Késő bronzkor 

• Római kor (szarmata) 

• Római kor (szarmata) 

0124/1, 0124/2, 086, 
0140, 0138/5, 0138/6, 
0138/3, 0138/4, 0122, 
0118, 0143, 0119/2, 

http://wikimapia.org/15086814/hu/R%C3%B3mai-katolikus-templom-Szent-Istv%C3%A1n-kir%C3%A1ly
http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/5415
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• Sír 

• Telep 

• Telep 

• Telep 

• Telep 

• Telep 

• Telep 

 

• Telep 

 

• Telep 
 

• Telepnyom 

• Temető 

• Temető 

• Újkőkor 

• Római kor (szarmata) 

• Római kor (szarmata) 

• Vas kor (kelta) 

• Középső bronzkor 

• Késő bronzkor 

• Késő rézkor (Badeni 
kultúra, Boleráz-
csoport) 

• Újkőkor (Dunántúli 
vonaldíszes kerámia-
kottafejes és Zseliz) 

• Kora bronzkor (Makói 
kultúra) 

• Késő középkor 

• Római kor 

• Kora népvándorlás 
kor 

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 

• Épület 

• Telep 

• Telep 

• Telep 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Település 

• Település 

• Árpád-kor 

• Római kor 

• Középső bronzkor 

• Késő bronzkor 

• Késő középkor 

• Újkor 

• Árpád-kor 

• Középkor 

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 

• Telep 

• Telep 

 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Temető 

• Késő bronzkor 

• Késő rézkor (badeni 
kultúra) 
 

• Őskor 

• Késő középkor 

• Újkor 

• Római kor (szarmata) 

0129/16, 0133, 
0129/15, 086 

49378 Szineg 
• Bizonytalan 

jellegű 
• Bronzkor 

0188/23 

49379 Berekalja 
sóderbánya 

• Telep 
 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Temető 

• Temető 

• Temető 

• Késő bronzkor (pilinyi 
kultúra) 

• Vas kor 

• Honfoglalás kor 

• Késő bronzkor 

• Kora újkor 

• Újkőkor 

• Honfoglalás kor 

• Avar kor 

• Késő bronzkor 

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 
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49386 Páskom 
• Telep • Középső rézkor 

1069 

54112 Miskolci-
oldal, 1. lh. 

• Kőeszköz • Őskőkor 
0241/2, 0242, 0233, 

0239/4, 0241/1 

54113 Morgó, 2. 
lh. 

• Kőeszköz • Őskőkor 
0230/7, 0227/21, 

0230/3 

54114 Apc, 3. lh. 
• Kőeszköz • Őskőkor 

151, 152, 153, 154, 155, 
159, 161, 162, 160 

54116 Apc, 4. lh. 
• Kőeszköz • Őskőkor 

0230/1 

54117 Apc, 5-6. 
lh. 

• Kőeszköz 

• Telep 

• Telepnyom 

• Őskőkor 

• Felső paleolitikum 

• Őskőkor 

0230/1, 2348, 2305, 
0228, 0207/2, 0210, 

0207/3 

54119 Apc, 7. lh. 
• Kőeszköz • Őskőkor 

0207/2, 0207/4 

54120 Apc, 8. lh. 
• Bizonytalan 

jellegű 
• Őskőkor 

0207/4 

54121 Apc, 9. lh. 
• Telep • Felső paleolitikum 

135/1, 134, 136, 137 

54122 Alsó-
Páskom, 
10. lh. 

• Bizonytalan 
jellegű 

• Őskőkor 
2040, 2043, 2044, 2046, 
2049, 2050/1, 2050/2, 

2053 

54123 Apc, 11. lh. 
• Telepnyom • Felső paleolitikum 

0198/50, 0198/51, 
0198/52 

48761 Homokbány
a 

• Szórványlelet 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Őskor 

• Őskőkor 

• Római kor (szarmata) 

• Őskor 

• Középkor 

016/1, 019, 020, 018 

54124 Apc, 13. lh. 
• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Őskor 

• Középkor 
0234 

54125 Város-rét, 
14. lh. 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Római kor (szarmata) 

• Avar kor 
025 

54126 Város-rét, 
15. lh. 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Római kor (szarmata) 

• Avar kor 

• Újkor 

030 

54127 Város-rét, 
16. lh. 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Őskor 

• Római kor (szarmata) 
030 

54129 Apc, Dög-
rét, 18. lh. 

• Kőeszköz • Őskor 
0193 

76709 Szuha-
patak-
völgye 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Újkőkor 

• Késő bronzkor 

• Római kor 

0118, 0120/2, 0114/10 

85415 Farkas-
major 

• Épület 

• Kemence 

• Telep 

• Római kor (szarmata) 

• Római kor (szarmata) 

• Bronzkor 

0113/3, 086, 0115, 
0114/10, 0114/11, 
0114/12, 0114/8, 
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A település területének régészeti öröksége változatos, képet mutat. A legkorábbi őskortól 
tulajdonképpen a jelen korig folyamatosan lakott területen a korábbi és a jelenlegi 
településtörténeti csomópontok tulajdonképpen egybe esnek. Ebből a szempontból jól láthatóan 
kitüntetett szerepe van az ún. Farkas majornak (délnyugati iparterület), a mai településközpontnak, 
illetve a Zagyva folyó és a Szuha-patak környezetében húzódó kissé kiemelkedő hordalékkúpoknak.  
A lelőhelyek viszonylag nagy száma a 21.-es út fejlesztésének köszönhető, megelőző régészeti 
kutatásokból adódik, amely ugyanakkor arra enged következtetni, hogy az útépítéshez hasonló 
kampányok hiányában a terület régészeti lelőhelyállománya részben még felderítetlen. Az 
ugyanakkor valószínű, hogy Árpád-kori eredetű település előzményeinek maradványai, a mai község 
beépített lakóövezetében találhatóak. A topográfiai adatok alapján ennek a korai településnek a 
központját, illetve plébániáját és a templom körül, a középkorban létrejött, temetőjét, a jelenlegi 
Szent István király templom környékén kell keresnünk. Ez utóbbi azért fontos, mert a feltehetően 
történeti eredetű településközpontban tulajdonképpen nincs ismert, nyilvántartott régészeti 
lelőhely, ami azonban ellentmondani látszik a topográfiai, településtörténeti sajátosságoknak. 

A topográfiai adottságok és történeti források alapján fontos megjegyezni továbbá, hogy az 
azonosított régészeti lelőhelyek legtöbbször nagy kiterjedésű, akár több korszakot is magában 
foglaló régészeti lelőhelyeket, összefüggő lelőhelykomplexumokat alkotnak. Ezért a nyilvántartott 
kontúrokkal nem érintkező területek régészeti érintettségét nem lehet kizárni. Ugyanez a 
feltehetően a jelenlegi lakóterületen belül is érvényes lehet, ahol újabb, a község középkori 
előzményeihez tartozó leletek, lelőhelyrészletek előkerülésére lehet számítani.  

Helyi védett értékek 

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 

  

• Telep 

• Telep 

• Telep 

• Telep 
 

• Telepnyom 

• Telepnyom 

• Őskőkor 

• Római kor (szarmata) 

• Újkőkor 

• Népvándorlás kor 
(hun) 

• Avar kor 

• Árpád-kor 

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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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 

2.1. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ ELEMEK VONATKOZÁSÁBAN RELEVÁNS 

RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVON TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE 

Az értékleltárban a védett értékek szerepelnek. A védett értékek esetében nem kívánt jelentős 

változás, megőrzésük a cél.  

Az A2 változás kapcsán az országos védelem alatt álló Szent István király római katolikus templom 

telke közlekedési területből településközponti vegyes területbe került átsorolásra. 

A helyi védelem alatt álló Művelődési Házat közvetlenül nem érinti településszerkezeti szintű 

változás.  

A változások bemutatását a településszerkezeti terv 2. melléklete tartalmazza. 

 

Részlet a településszerkezeti terv 2. mellékletéből, településszerkezeti változások 
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2.2. A VÁLTOZÁSOK HATÁSAI 

Országos védelem 

A Szent István római katolikus templomra vonatkozóan tényleges változás nem várható a 

településrendezési eszközök módosítása kapcsán. Az átsorolás korrekciós jelleggel történt. A 

hatályos tervben szereplő közlekedési terület a közlekedéssel összefüggő építmények elhelyezésére 

szolgál. A telek a Vt-5 építési övezetbe került besorolásra. Az építési övezetre a következő beépítési 

paraméterek kerültek meghatározásra: 

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 (%) 

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

Vt-5 építési övezetben templom, sportcsarnok építése esetén a megengedett legnagyobb 
épületmagasság 10,5 m. 

A szabályozás a jelenleg kialakult állapothoz illeszkedő.  

Helyi védett érték 

A Művelődési Ház esetében szerkezeti változás nem történt. A telek a Vt-5 építési övezetbe került 

besorolásra. A következő táblázat mutatja be az építési övezetre tervezett és hatályos beépítési 

paramétereket. 

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 (%) 

Tervezett beépítési paraméterek 

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

Hatályos beépítési paraméterek 

Vt O-SZ 700 - 30 - 5,0 - 

Látható, hogy a szabályozás építés szempontjából kedvezőbb irányba változott. A helyi védett 

épület telkén más épületek is találhatóak, itt kapott helyet a település óvodája is. A telek jelenlegi 

beépítettsége 23%-os. Ebből következik, hogy telken további építésre is lehetőséget biztosít a 

szabályozás. A módosítás során a szomszédos sportpálya területe is azonos övezetbe került. Az 

azonos övezet meghatározásával a célunk az volt, hogy a területre a jövőben könnyebben lehessen 

elhelyezni közcélú épületet. A sportpálya, a Művelődési Ház és a szomszédos piac telke is jelenleg 

önkormányzati tulajdonban van. A településfejlesztési koncepcióban a települési szolgáltatások 

bővítése célhoz kapcsolódóan a terület megújítása, a piac fejlesztése és egy esetleges 

multifunkcionális épület elhelyezése is felmerült. A szabályozás segíti a koncepcionális cél elérését. 

A helyi védett érték megőrzését az értékvédelmi tervben javasolt szempontok betartása biztosítja. 

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

3.1. ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZEMPONTOK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

Az értékek megőrzését elsősorban a hatályos településképi rendelet (4/2018. (III. 1.) és a 
felülvizsgálat során elkészült helyi építési szabályzat előírásai fogják biztosítani.  

A helyi építési szabályzatot általános elvként a hatályos szabályzat előírásainak és a kialakult 



APC  24  ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019.  

www.vzm.hu 

tényleges beépítéseknek megfelelően alakítottuk ki.  

A Művelődési Ház, mint helyi érték megőrzését segíti az, hogy jelenleg önkormányzati tulajdonban 
van, hasonlóan a szomszédos területekkel. Az érték megőrzését biztosítja, ha a terület 
önkormányzati tulajdonban marad, és azon csak közérdekű fejlesztések valósulnak meg. 

A vizsgált területen belül összesen 24 nyilvántartott régészeti lelőhelyről vannak ismereteink. 
Jellemzően nem ismert, a lelőhelyek hosszú távú fenntarthatóságát negatívan befolyásoló tényező. 
Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy a község közigazgatási határain belül található régészeti 
örökség egy része feltehetően ismeretlen! A történeti források alapján valószínűsíthető, hogy a mai 
település közvetlen előzményének tekinthető Árpád-kori, illetve középkori falu, a mai település 
alatt, részben beépített területen fekszik és jelenleg nem nyilvántartott, kiterjedése nem 
azonosítható. Ezt a régészeti örökséget az egyes beépítési változásokkal, infrastruktúra fejlesztéssel 
járó, földmunkák bolygathatják, ezekkel a régészeti kockázatokkal a jövőben is számolni kell.  

A településtervezés során ezen túl, természetesen figyelembe kell venni a területet környezeti és 
egyedi, településtörténeti adottságait. A kedvező adottságú dombhátak, vízparti területek, 
érintettségét akkor sem lehet kizárni, ha ott nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely! 

3.2. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 

Az értékek megőrzése érdekében az önkormányzat feladata a települési értékkataszter 5-10 
évenkénti felülvizsgálata és szükség szerinti bővítése. 

A települési értékkataszterről naprakész nyilvántartás vezetése, az esetleges helyrajziszám, cím 
változások követése, és azok érvényesítése a településképi rendeletben. 

Az önkormányzati tulajdonban álló értékek fenntartása, szakszerű felújítása. 

A régészeti lelőhelyeket érintő tervezett besorolási változtatásokhoz kapcsolódó tervezés és a 
földmunkával járó kivitelezés során fenti megfigyeléseket, az értékvédelmi tervben tett 
megállapításokat és javaslatokat figyelembe kell venni, a régészeti lelőhelyek védelme érdekében a 
2001. évi LXIV. törvény, illetve a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kell eljárni. 

Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) 
rendelkezései az irányadóak. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ 

Apc tájszerkezetét elsősorban a vízfolyások (Zagyva folyó és Szuha-patak) és az Apci Nagy-hegy 

határozzák meg. A beépített területek két nagyobb csoportra oszthatóak. A 21-es út mentén 

kialakult gazdasági területekre, és a belterületet alkotó falusias jellegű beépítésekre. Épített 

értékek a belterületen találhatóak. Apcon egy országos védelem alatt álló műemlék épület és egy 

helyi védelem alatt álló épület található.  

A település jelenlegi falusias hangulatának, arculatának megőrzését, építészeti karakterét rövid- és 

középtávon a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet határozza meg. 

Mindemellett a településrendezési eszközök felülvizsgálata során javasolt változásokra a település 

építészeti karakterének hagyományos léptékét és arculatát megőrizve került sor.  

A védett értékek és ismert régészeti lelőhelyek a felülvizsgálat során feltűntetésre kerültek a 

tervlapokon. A meghatározott területfelhasználási egységek illeszkednek a védett ingatlanok 

jelenlegi hasznosításához. Az építési övezetek meghatározása során, a védett értékek léptékéhez 

igazodó szabályozási rendszert alakítottunk ki.  

Összességében elmondható, hogy a település épített értékeinek védelmében az adottságokhoz 

alkalmazkodó szabályozás került kidolgozásra, mely védi a telekstruktúrát, az utcahálózatot, és a 

településkaraktert, továbbá figyelembe veszi a településen kialakult jellemző beépítési módokat, 

építési vonalakat és épületmagasságokat. 
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5. NYILATKOZATOK 

 

Alulírott Ferik Tünde okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező nyilatkozom, hogy a 

településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatához elkészített 

örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályoknak, továbbá hatósági előírásoknak 

megfelel. A Völgyzugoly Műhely Kft. tervezői és a régész munkatárs az Örökségvédelmi 

hatástanulmány elkészítésére jogosultak. 

 

 

Budapest, 2020. január 30. 

 

 

 

Ferik Tünde 

okl. építészmérnök 

vezető településtervező 

TT/1 13-1259 
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Alulírott, Dr. Belényesy Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § 
(2) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi 
területre vonatkozó szakértői névjegyzékben, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben 
foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel. 

 

Régész diploma száma: 660/99 (ELTE-BTK) 

Szakértői engedély száma: 15-016 

 

A településrendezési tervben szereplő megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak 
és hatósági előírásoknak. 

 

Budapest, 2019. október 9. 

 

 

 

                                                                                        Dr. Belényesy Károly  

                 régész, örökségvédelmi szakértő 
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6. KÉPEK 

6.1. MŰEMLÉKEK 

 

kép 1 Szent István király római katolikus templom  

6.2. HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 

 

kép 2 Művelődési ház 
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6.3. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

 

kép 1 Farkas-major (azonosító: 85415) 

 
kép 2 Szuha-patak-völgye (azonosító: 76709) 
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kép 3 Berek-alja 1. (azonosító: 31504) 

 
kép 4 Berek alja 2.sz. lelőhely (azonosító: 31508) 
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kép 5 Berek alja 3.sz. lelőhely (azonosító: 31509) 

 
kép 6 Berek alja 3.sz. lelőhely (azonosító: 31509) 
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kép 7 Berekaljai sóderbánya (azonosító: 49379) 

 
kép 8 Szineg (azonosító: 49378) 
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kép 9 Apc, Dög-rét, 18. lh.   (azonosító: 54129) 

 
kép 10 Apc, 11. lh.    (azonosító: 54123) 
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kép 11 Alsó-Páskom, 10. lh.   (azonosító: 54122) 

 
kép 12Apc, 8. lh.  (azonosító: 54120) 
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kép 13 Apc, 7. lh.  (azonosító: 54119) 

 
kép 14 Apc, 9. lh.  (azonosító: 54121) 
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kép 15 Apc 5- 6. lelőhelyek (azonosító: 54117) 

 
kép 16 Apc, 4. lh.  (azonosító: 54116) 
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kép 17 Apc, 3. lh.  (azonosító: 54114) 

 
kép 18 Morgó, 2. lh. (azonosító: 54113) 
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kép 19 Páskom (azonosító: 49386) 

 
kép 20 Apc, 13. lh.   (azonosító: 54124) 
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kép 21 Miskolci-oldal, 1. lh.  (azonosító: 54112) 

 
kép 22 Homokbánya (azonosító: 48761) 
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kép 23 Város-rét, 15. lh.      (azonosító: 54126) 

 
kép 24 Város-rét, 14. lh. (azonosító: 54125) 
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kép 25 Város-rét, 16. lh. (azonosító: 54127) 

6.4. VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

 
kép 26 A1-A3-D9 terület 
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kép 27 A1-A3-D9 terület 

 

 
kép 28 A1-A3-D9 terület 
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kép 29 A1-A3-D9 terület 

 

 
kép 30 A1-A3-D9 terület 
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kép 31 A1-A3-D9 terület 

 
kép 32 A1/2 terület 
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kép 33 A1/2 terület 

 
kép 34 A2 terület 
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kép 35 A4 terület 

 
kép 36 C1 terület 
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kép 37 C2 terület 

 
kép 38 C2 terület 
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kép 39 C3 terület 

 
kép 40 C3 terület 
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kép 41 C4 terület 
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