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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 dokumentáció a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat véleményezési 
anyaga. 

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. 
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HATÁROZAT TERVEZET 

 

 

Apc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2020. (…) Kt. számú határozata 

Apc Község Önkormányzata Településszerkezeti Tervének megállapításáról 

  

Apc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Apc Község Önkormányzata 
Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6. melléklete szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv  

1. melléklete a szerkezeti terv leírása, 
2. melléklete a változások, 
3. melléklete a település területi mérlege, 
4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása, 
5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredménye, 
6. melléklete a szerkezeti tervlap 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a településszerkezeti terv 
nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerveknek, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Apc Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2008. (XII.30.) sz. határozatával elfogadott 
Településszerkezeti terve, illetve az azt módosító 111/2011. (IX.28.) és 62/2015.(V.27.) 
önkormányzati határozatok. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Juhász István polgármester 

 

 

Apc, 2020……………………. 

 

 

 .................. 

 polgármester 
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…/2020. (…) HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A szerkezeti tervlapon az egyes területrészek területfelhasználási módja, a védelmi és korlátozó 
elemek és a vonalas szerkezeti elemek kerültek feltüntetésre. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak 
nem kaptak önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások folyamatossága ezen 
közlekedési célú közterületek területénél megszakad. 

A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló kategóriába nem sorolt 
közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos 
területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. 

Apc Község településszerkezeti tervének alapját a 97/2008. (XII.30.) sz. határozatával elfogadott 
Településszerkezeti terv, illetve az azt módosító 111/2011. (IX.28.) és 62/2015.(V.27.) 
önkormányzati határozat jelenti, s a változások e tervekhez képest jelennek meg jelen 
településszerkezeti tervben. 

 



APC TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 12   TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZET  

 

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 

2. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

Belterülethatár módosítható a szerkezeti tervlapon meghatározottak szerint a Zagyvagyárteleptől 
északra eső, a valóságban lakófunkciójú telkek esetében. A következő helyrajzi számú telkek 
belterületbe vonásával: 

0147/1, 0147/2, 0147/3, 0147/4 0147/5, 0147/6, 0147/7, 0147/8, 0148, 0149 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Villamosvontat%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
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Belterületbe vonható területek Zagyvagyártelep településrészen 
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3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 
EGYSÉGEK ÉS JELLEMZŐIK 

  Területfelhasználási egység 

Megengedett 
legnagyobb 

beépítési sűrűség 
Közművesítettség 
minimális mértéke 

Beépítésre szánt területek 

Lakóterület 

Lk kisvárosias 1,5 teljes 

Lf falusias 0,5 teljes 

Vegyesterület 

Vt településközpont 2,4 teljes 

Gazdasági terület 

Gksz kereskedelmi, szolgáltató 2,0 teljes 

Gip-e Egyéb ipari terület 1,5 teljes 

Különleges terület 

K-Sp Sportolási célú terület 2,0 teljes 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési és közműterület 

KÖu Közúti közlekedési terület 

KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 

Zöldterület 

Zkk Közkert 

Erdőterület 

Ev Védelmi erdőterület 

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

Mezőgazdasági terület 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

Má-ko Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási terület 

V Vízgazdálkodási terület 

Természetközeli terület 

Tk Természetközeli terület 

Különleges beépítésre nem szánt terület 

Kb-T Temetőterület 

Kb-B Bánya 

Kb-Rek Rekreációs terület 

Kb-Mü Mezőgazdasági üzemi terület 

Kb-Hull Hulladéklerakó terület 
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4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

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.  

5. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

5.1. TÁJRENDEZÉS  

A településszerkezeti terv felülvizsgálata során cél a tényleges területhasználathoz leginkább 
illeszkedő területfelhasználási egységek kijelölése az apci tájban, biztosítva a tájszerkezet kialakult 
állapotának fennmaradását és a jellegzetes tájelemek megőrzését, a védett értékek fennmaradását. 
Ennek érdekében a terv az alábbi célokat szolgálja: 

- az erdőterületek kijelölése során az elsődleges rendeltetésnek való megfelelés; 
- a település területén a kertes mezőgazdasági területek fenntartása; 
- vízfolyások mellett, állandó gyepterületeken, természetközeli területeken korlátozott 

hasznosítású általános mezőgazdasági terület kijelölése, ahol a helyi építési szabályzat 
építmények elhelyezését nem támogatja; 

- beépítésre nem szánt területek racionalizálása, a mezőgazdasági tevékenységet támogató 
mezőgazdasági üzemi területek kijelölése; 

- a bányabővítés racionális keretek között tartása; 
- a hulladéklerakó védőtávolságán belül korlátozott mezőgazdasági terület kijelölése az 

épület-elhelyezés korlátozása érdekében. 

5.2. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  

A táj-és természetvédelmi területek lehatárolását a szerkezeti tervlap tartalmazza a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján. 

- Nemzetközi jelentőségű táji és természeti értékek: 
o Natura 2000 területek; 

- Országos jelentőségű táji és természeti értékek: 
o ökológiai hálózat magterület övezetének területe; 
o ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének területe; 

- ex lege védett értékek: 
o földvár. 

A védelem alatt álló területeken cél: 
- az európai jelentőségű illetve egyéb természetes élőhelyek és élőhely típusok, illetve ehhez 

kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése; 
- ökológiai hálózat, biológiai kapcsolat biztosítása; 
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- a fenntartható gazdálkodás feltételeinek biztosítása; 
- az érintett védett értékek fennmaradását biztosító területfelhasználás kijelölése: 

o tájképi egység megőrzésének biztosítása; 
o új, meglévő objektumokhoz nem kapcsolódó fejlesztési területek ne kerüljenek 

kijelölésre – különösen Natura 2000 területeken, az országos ökológiai hálózat 
magterület övezetében, az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetében;  

o a beépítést korlátozó területfelhasználás kerüljön kijelölésre;  
o a területek beépítése csupán minimális mértékben kerüljön engedélyezésre a helyi 

építési szabályzatban. 

6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

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

6.1. 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.  

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 

 

6.2. 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 

 

6.3. 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, 
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7. KÖZLEKEDÉS 

A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, 
a közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek csomópontjai, 
vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi közlekedés, 
valamint a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 

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 

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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7.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

7.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

7.1.1.1. Országos főutak 

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

Tervezett: 
M21 gyorsforgalmi út a Heves Megyei Területrendezési Terv szerint. A nyomvonalat az OTrT nem 
tartalmazza. 

7.1.1.2. Országos mellékutak 

Meglévő, megmaradó: 
Összekötő utak: 

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

Tervezett: 
Nincs ilyen elem. 
 
7.1.2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

7.1.2.1. Települési gyűjtőutak 

Meglévő, megmaradó: 

- 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) 

Tervezett: 

Nincs ilyen elem. 
 
7.1.2.2. Települési kiszolgáló utak 

Meglévő: 

A település úthálózata kialakultnak mondható. A település területén az országos közutak 
burkolatának minősége megfelelő, a település egyéb burkolata közepes ill. rossz minőségű, sok 
burkolatlan utca van. A település külterületén találhatók burkolatlan utak. 

7.1.3. KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 

Meglévő: 

- 21 sz. főút – 2131 j. út - 2405 j. út különszintű csomópontja 
- 2405 j. út – 2403 j. út szintbeni csomópontja 
- 2404 j. út – 2405 j. út szintbeni csomópontja 
- 2405 j. Jobbágyi - Apc összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 

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. 

Tervezett: 

- M21 gyorsforgalmi út – 2131 j. út különszintű csomópontja, amelyet a Heves Megyei 
Területrendezési Terv tartalmaz. 

7.2. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

7.2.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

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: 
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- 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. 

7.2.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Apc területén halad át a MÁV 81 sz. Hatvan - Somoskőújfalu vasútvonala, amely egy nem 
villamosított vasúti fővonal. 65 kilométer hosszú amelyből közel 11 kilométer kétvágányú (Hatvan–
Selyp), 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.  

7.3. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Meglévő, megmaradó: 

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. 

Tervezett: 

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 fejlesztéseket. 

Kiviteli tervvel rendelkezik a Zagyva keleti töltésén haladó kerékpárút nyomvonal, amely Hatvantól 
a 2424 j. útig halad. 

7.4. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosközlekedés számára a település útjainak 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. 

7.5. 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. 

8. KÖZMŰELLÁTÁS 

A település fejlődéséhez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározását, a 
településszerkezeti tervet meghatározó övezetek kialakítását korlátozzák a közműves szempontú 
adottságok. Közműves szempontból adottságként kell kezelni azokat a közműhálózatokat és 
létesítményeket, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, ilyenek pl.: a vizes élőhelyek, 
illetve továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely 
értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.  

Területfejlesztés tervezésénél, területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként kell 
kezelni: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

- Regionális ivóvízvezeték 
- Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei (víztározó térszíni medence, 

nyomásfokozó szivattyú) 
- Országos vízminőség-védelmi területek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Villamosvontat%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Villamosvontat%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatvan
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91rinci_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szem%C3%A9lyvonat
https://hu.wikipedia.org/wiki/2006
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2. Szennyvízelvezetés 

- Szennyvízátemelők védőtávolsága 
- Regionális szennyvíznyomó vezeték nyomvonala  

3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

- 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 

4. Energiaellátás 

Villamosenergia 

- 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- szénhidrogén ellátás 

- 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 

5. Elektronikus hírközlés 

- Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 
 

A felsorolt területfelhasználást korlátozó adottságot jelentő közműhálózatok és létesítmények 
ütközése a területfelhasználás módosításával feloldható az ütközést okozó hálózat-műtárgy érintett 
szakaszának, létesítményének kiváltásával. A kiváltás igénye esetén a felsorolt korlátozások 
felszámolására a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítását a 
várhatóan költségigénye meghatározza. A gazdaságosság kérdésében dönteni a kiváltás költsége és a 
kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés 
közötti mérlegelés alapján lehet. 

A település természeti adottságát, a közművek okozta korlátozásokat és a területhasznosítás helyi 
igényeit figyelembe véve került felülvizsgálatra a korábbi, jelenleg hatályos szerkezeti tervben 
rögzített területhasznosítási javaslatok. Eredményeként megőrzésre kerültek azokat a fejlesztési 
lehetőségek, amelyeket célszerű továbbra is fenntartani, továbbá funkcióváltási javaslatok célja, 
hogy mérsékelje, vagy növelje a beépítés lehetőségét ahol a településfejlődésének igénye azt 
szükségessé tette.  

A korábbi szerkezeti tervben is szereplő, de még megvalósításra váró fejlesztések területei, 
valamint a funkcióváltásra javasolt területeken a megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, 
valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő 
közműellátást kell biztosítani. Olyan területfejlesztés nem is javasolható, amelynél a funkciójához 
szükséges közműellátás nem biztosítható, vagy aránytalan gazdasági feltételekkel oldható meg az 
ellátása. 

A fejlesztésre, vagy funkcióváltásra javasolt beépítésre szánt hasznosítású területek vagy már 
jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. 
Ezeknél a teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz 
ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is 
rendelkezésre állhat. Meg kell említeni a megújuló energiahordozók hasznosításának igényét, 
egyben követelményét is, amellyel a fenntartási költségek csökkenthetők, s vele együtt a 
közhálózatról történő energiaellátási igény is. 
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A beépítésre nem szánt területen az új használati mód kialakításának közműves feltétele, 
amennyiben megengedett új épület, építmény elhelyezése, hogy ellátására rendelkezésre álljon a 
közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a 
szennyvíz kezelése-elhelyezése és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. A 
szennyvízelvezetés, elhelyezés, kezelés megoldásánál a környezet védelmét, különösen a felszín 
alatti vizek védelmét biztosítani kell. 

A településszerkezeti terv közműfejlesztési javaslatának készítésénél területbiztosítási szempontból 
a nagytávlati igényeket kell vizsgálni, bár kielégítendő igényként a tervezés távlatáig csak annak egy 
részét kell figyelembe venni. 

A közmű-üzemeltetők a későbbiekben a továbbtervezés során egy-egy ténylegesen jelentkező 
beruházáshoz, annak az igénybejelentésére határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési 
lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva 
kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

9. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A településrendezési eszközök készítésekor elsődleges szempont Apc tájhasználatának és meglévő 
környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk 
javítása.  

A felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelem 

- A település legfontosabb vízfolyása a Zagyva és a Szuha-patak, ezen felül fontos felszíni víz 

az Apci tengerszem, a település északi részén. 

- A települést a 27/2004. (XII.25.) KVVM rendelet felszín alatti víz szempontjából érzékeny 
területek közé sorolja. 

- 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 fontosságú. 

- A belterületi felszíni vizek védelme érdekében korszerű csapadékvíz elvezetés 

megvalósítása, az illegális szennyvíz-bevezetések megakadályozása a feladat. 

- A felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében fontos feladat a szilárd- és 

folyékony hulladékok, ipari eredetű hulladékok megfelelő gyűjtése, ártalmatlanítása, 

valamint ezt segítő szabályozás kialakítása a helyi építési szabályzatban. 

- A mezőgazdasági parcellákat tagoló erdősávok, fasorok, gyepterületek megőrzése, illetve 

újak telepítése a belterülettől nyugatra fekvő nagytáblás szántóföldi műveléssel érintett 

területeken. 

- A talaj védelme érdekében be kell tartani a település képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról. 

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 település jó levegőminőségéhez hozzájárul a belterületet É-ról övező erdőterület, melyet 

fenn kell tartani. 

- Levegőtisztasági szempontból terhelést jelent a 21. sz. főút, a gazdasági telephelyek – az 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai alapján – a Vasút utcában, valamint 

a vegetációs időszakban történő kerti hulladék égetés. 

- A kerti hulladék nyílttéri égetését Apc Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2015. 

(III.25.) önkormányzati rendelete szabályozza.  

- Vegetációs időszakon kívül a lakossági fűtésből származó légszennyezés ronthatja a 

levegőminőséget.  
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Hulladékkezelés 

- Apc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.13.) önkormányzati 

rendelete szól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. felel a 

településen a hulladék elszállításáért.  

- A település területén létesített üveghulladék gyűjtő konténer található a Petőfi Sándor út 

24. (919/8 hrsz.) ingatlannál. 

- A község külterületének északnyugati részén egy veszélyes hulladéklerakó üzemel 1000 m-es 

védőtávolsággal. 

Zaj-és rezgésvédelem 

- 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.  

- Zaj és rezgésterheléssel kell számolni a 21. sz. főút, illetve a vasút mentén. Ugyanakkor a 

21. sz. főút a központi belterülettől távol helyezkedik el, így ott jelentős zajterhelés nem 

okoz.  

- A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében sebességkorlátozással 

csökkenthető.  

- Zajvédelmi szempontból fokozottan védett övezet, csendes övezet kijelölése nem indokolt. 

 

10.VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

10.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE  

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) 

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

10.2. KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA 

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 
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- 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. 
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…/2020. (…) HATÁROZAT 2. MELLÉKLETE: VÁLTOZÁSOK 
(BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

1. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

A fejlesztési területek olyan területek, amelyek a valóságban még jellemzően nem épültek be, de 
a településszerkezeti terv beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolja őket. Ezek a 
területek képezik a település területi fejlesztési tartalékát, amelyek a település összefüggő, 
szerkezeti léptékben meghatározó, a valóságban még jellemzően nem beépített, de beépíthető 
területei. A fejlesztési területek a szerkezeti tervlapon feltüntetésre kerültek. 

Gazdasági fejlesztési területek: 

- A 21. sz. főút lehajtója mentén található 6,1 ha nagyságú beépítetlen terület; 

- A Jobbágyira vezető 2405 sz. út mentén található 5,2 ha nagyságú beépítetlen terület. 

Lakó fejlesztési területek: 

- Lakó fejlesztési terület nem került kijelölésre. A település célja az új építési igényeket a 

meglévő beépített lakóterületeken megoldani a meglévő épületállomány felújításával és 

bővítésével, vagy szükség esetén elbontás után új épület építésével. 

Különleges fejlesztési területek: 

- A település északi részén a hulladéklerakó bővítése 6,6 ha nagyságú területen; 

- A település déli részén a bánya bővítése 6,5 ha nagyságú területen.  

2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

A változással érintett területek azok a területek, amelyek a hatályos településszerkezeti tervhez 
képest új felhasználási irányt kapnak, új területfelhasználási egységbe kerülnek. Jelen terv a 
korábbi településszerkezet felülvizsgálatára szolgál, így a korábbi területfelhasználási egységekhez 
képest történő, tervi változásokat értjük változással érintett területek alatt. A területfelhasználási 
egységek változása lehet: 

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

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

C. Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás, 

D. Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás. 
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Változás 
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Hatályos 
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nálás 
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aktivitás
érték 

Tervezett 
terület-
felhasz-
nálás 

Biológiai 
aktivitás
érték 

Terület 
(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás-
érték 

Változás indoklása 

  Összesített biológiai aktivitásérték változás:   +1144,83  

A1 Má 3,7 Gip-e 0,4 6,12 -20,19 

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 0,6 Vt 0,5 0,16 -0,02 
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 0,6 Gksz 0,4 0,08 -0,02 

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 9,0 Lf 2,4 0,65 -4,31 

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 0,6 Má 3,7 4,61 14,29 
A területen szántóföldi növénytermesztés folyik, így a tényleges területhasználatnak megfelelő 
területfelhasználási egység kijelölése történik. 

B2 Lf 2,4 Má 3,7 7,68 9,98 

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 0,4 Má 3,7 0,16 0,54 
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 3,0 Kb-T 6,0 1,93 5,80 A temető a tényleges területhasználatnak megfelelően került beépítésre nem szánt területbe. 

 

 

1 Tanyás lakóterület 
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B5 Lf 2,4 Zkk 6,0 0,02 0,06 

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 2,4 Kb-T 6,0 0,20 0,73 
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. 

C1 K 3,0 Lf 2,4 0,72 -0,43 

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 2,4 Gksz 0,4 1,42 -2,85 
A terület önkormányzati tulajdonban áll, melyen az Önkormányzat napelempark fejlesztést kíván 
végrehajtani. 

C3 Lf 2,4 Vt 0,5 12,27 -23,31 
A terület településközponti területekkel szomszédos. A településközponti funkciók és a 30%-nál 

gyakorta magasabb beépítettség miatt indokoltnak tartjuk a terület átsorolását. 

C4 Lf 2,4 Gksz 0,4 0,37 -0,74 
A telkeken gazdasági kereskedelmi-szolgáltató funkció működik. A terület a valós területhasználatnak 
megfelelően került besorolásra. 

C5 K 3,0 Vt 0,5 1,99 -4,98 
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 2,4 Lk 1,2 7,68 -9,22 

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 3,7 Ev 9,0 0,53 2,78 

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 3,7 Má-ko 6,0 131,95 303,49 
A terület ökológiai jelentőségére való tekintettel a korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági 

terület a megfelelő területfelhasználás. 
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Változás 
kód 

Hatályos 
terület-
felhasz-
nálás 

Biológiai 
aktivitás
érték 

Tervezett 
terület-
felhasz-
nálás 

Biológiai 
aktivitás
érték 

Terület 
(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás-
érték 

Változás indoklása 

D3 Vm2 6,0 Ev 9,0 7,94 23,82 
A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási 
egységbe sorolása indokolt. 

D4 Eg 9,0 Má-ko 6,0 0,16 0,14 A terület tényleges használatához illeszkedő területfelhasználási egység kijelölése. 

D5 Má 3,7 Má-ko 6,0 13,26 30,50 
A terület ökológiai jelentőségére való tekintettel a korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági 
terület a megfelelő területfelhasználás. 

D6 Mt3 3,7 Eg 9,0 0,72 3,80 
A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási 
egységbe sorolása indokolt. 

D7 Tr4 3,2 Eg 9,0 0,24 1,40 
A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási 
egységbe sorolása indokolt. 

D8 Tr5 3,2 Má-ko 6,0 3,17 8,88 
A terület ökológiai jelentőségére való tekintettel a korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági 
terület a megfelelő területfelhasználás. 

D9 Má 3,7 Ev 9,0 18,95 100,44 
A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási 
egységbe sorolása indokolt. 

D10 Eg 9,0 Ev 10,89 14,14 0,00 
Az átsorolás indoka az erdő Országos Erdőállomány Adattár szerinti elsődleges rendeltetésének 
megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D11 Má 3,7 Eg 9,0 58,35 309,26 
A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási 
egységbe sorolása indokolt. 

D12 Ev 9,0 Ek 9,0 7,26 0,00 
Az átsorolás indoka az erdő Országos Erdőállomány Adattár szerinti elsődleges rendeltetésének 
megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D13 Ev 9,0 Eg 9,0 82,45 0,00 
Az átsorolás indoka az erdő Országos Erdőállomány Adattár szerinti elsődleges rendeltetésének 
megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D14 Zkp 6,0 Zkk 6,0 2,11 0,00 A terület nem felel meg a közpark OTÉK szerinti fogalmának, így közkert besorolást kap. 

 

 

2 Vízmosás 

3 Tanya 

4 Rekultiválandó terület 

5 Rekultiválandó terület 
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Változás 
kód 

Hatályos 
terület-
felhasz-
nálás 

Biológiai 
aktivitás
érték 

Tervezett 
terület-
felhasz-
nálás 

Biológiai 
aktivitás
érték 

Terület 
(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás-
érték 

Változás indoklása 

D15 Tr6 3,2 Kb-B 0,2 12,84 -38,52 
A területen kőbánya üzemel, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő területfelhasználási egység 
kijelölése történik. 

D16 Ev 9,0 Kb-T 6,0 0,09 -0,28 
A temető területén véderdősáv kijelölése nem szükséges, így a terület a temetővel azonos 
területfelhasználási egységbe kerül. 

D17 Kb 0,2 Kb-Rek 3,2 2,74 8,22 

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 3,7 Kb-Rek 3,2 2,80 -1,40 
A területen vendéglátással, szálláshely szolgáltatással, szabadidős programok szervezésével foglalkozó 
vállalkozás működik.  Besorolása a tényleges területhasználatnak megfelelően különleges beépítésre 
nem szánt terület. 

D19 Kb 0,2 Ev 9,0 0,22 1,94 
A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, így erdőterület területfelhasználási 
egységbe sorolása indokolt. 

D20 Vm7 0,5 Kb-Rek 3,2 0,18 0,49 A terület tényleges használatához illeszkedő területfelhasználási egység kijelölése. 

D21 Má 3,7 Kb-Hull 3,2 4,00 -2,00 

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 9,0 Kb-Hull 3,2 2,64 -15,30 

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. 

D23 Vm 6,0 Kb-Rek 3,2 0,16 -0,45 

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 Mt8 3,7 Kb-Mü 3,2 2,41 -1,21 A terület tényleges használatához illeszkedő területfelhasználási egység kijelölése. 

 

 

6 Rekultiválandó terület 

7 Vízmosás 

8 Tanya 
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Változás 
kód 

Hatályos 
terület-
felhasz-
nálás 

Biológiai 
aktivitás
érték 

Tervezett 
terület-
felhasz-
nálás 

Biológiai 
aktivitás
érték 

Terület 
(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás-
érték 

Változás indoklása 

D25 Má 3,7 Kb-B 0,2 6,47 -22,64 
A kivett kőbányaként nyilvántartott terület egy részét a tulajdonos jelenleg is bányaként üzemelteti, 
és a tevékenységébe újabb területrészt kíván bevonni. 

D26 Má 3,7 Má-ko 6 202,72 466,26 A hulladéklerakó védőterületén belül épület elhelyezése nem megengedett, ezért az érintett területet 
korlátozott mezőgazdasági területbe soroltuk. 
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…/2019. (…) HATÁROZAT 3. MELLÉKLETE: TERÜLETI MÉRLEG 

Területfelhasználási egység Terület (ha) Részarány (%) 
 

Beépítésre szánt terület     

 

Gip-e Egyéb ipari terület 24,25 1,19% 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 23,80 1,16% 

K-Sp Különleges sportolási célú terület 1,43 0,07% 

Lf Falusias lakóterület 130,04 6,36% 

Lk Kisvárosias lakóterület 7,89 0,39% 

Vt Településközpont terület 24,33 1,19% 

Beépítésre nem szánt terület     

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 281,94 13,78% 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 7,46 0,36% 

Ev Védelmi erdőterület 46,01 2,25% 

Kb Különleges beépítésre nem szánt terület összesen 47,65 2,33% 

-Kb-B Különleges beépítésre nem szánt bányaterület 19,83 0,97% 

-Kb-Hull Különleges beépítésre nem szánt terület - Hulladéklerakó 17,01 0,83% 

-Kb-Mü 
Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi 
terület 

2,48 0,12% 

-Kb-Rek Különleges beépítésre nem szánt terület - Rekreációs terület 6,04 0,30% 

-Kb-T Különleges beépítésre nem szánt terület - Temető területe 2,29 0,11% 

Kök Kötöttpályás közlekedési terület 11,87 0,58% 

Köu Közúti közlekedési terület 49,94 2,44% 

Má Általános mezőgazdasági terület 955,88 46,72% 

Má-ko Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület 358,55 17,52% 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 24,31 1,19% 

Tk Természetközeli terület 2,02 0,10% 

V Vízgazdálkodási terület 46,50 2,27% 

Zkk Zöldterület - közkert 2,18 0,11% 

Összesített terület (ha, %) 2046 100% 
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…/2020. (…) HATÁROZAT 4. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

1. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során a Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben 
(továbbiakban: MATrT) meghatározott szabályok szerint kell eljárni, az egyes térségek területi 
kiterjedését pedig Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V.7.) önkormányzati 
rendelete Heves Megye Területrendezési Tervéről (továbbiakban: HMTrT) tartalmazza. Apc 
településszerkezeti tervének területfelhasználási rendszere a magasabb szintű jogszabályok 
előírásainak megfelel: 
Települési térség 

Települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

Erdőgazdálkodási térség 

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 2.1. Országos övezetek c. fejezet 
mutatja be. 

Mezőgazdasági térség 

HMTrT-ben 
meghatározott 

terület (ha) 

MATrT által előírt 
megfelelés (ha) 

TSZT-ben kijelölt 
terület (ha) 

További felhasz-
nálható terület 

(ha) 
Megfelelés 

1472,259 1104,19 (75%) 
1405,83 

(95,49 %) 
301,64 √ 

Vízgazdálkodási térség 

A HMTrT a Zagyvát, a Szuha-patakot és a Szuha-patakkal párhuzamosan húzódó vízfolyást sorolja 
vízgazdálkodási térségbe, amelyeknek területét a településszerkezeti terv vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe sorolja. 

 

A borszőlő termőhelyi kataszteri területhez tartozó I. és II. osztályú területeken 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. 

 

 

9 A térségi területfelhasználási kategóriák területi kiterjedéséről nem áll rendelkezésre adat, így a 
mezőgazdasági térség tekintetében a Tervezők által mért területnagyság képezi a számítás alapját. 
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Az MATrT 12 §. (3) pontja 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. A következő táblázat mutatja be az új beépítésre szánt területek kijelölését, és az MATrT 
alapján szükséges zöldterület vagy véderdő kijelölését. 

Válto-
zás 
kód 

Hatályos terület-
felhasználás 

Tervezett területfelhasz-
nálás 

Terület 
(ha) 

Terület 5%-
a (m2) 

Zöldterület 
kijelölése 

Megvalósulási 
változás területe 

(m2) 

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 kijelölni 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 
lakóterületbe - nem tekintjük új beépítésre szánt terület kijelölésének. Ennek megfelelően zöldterület kijelölését sem 
tartjuk szükségesnek. A véderdő tervezett helyén szabályozási terv telek be nem építhető részét szabályoz. 

 

2. TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

2.1. ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

− Ökológiai hálózat magterületének övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

− Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

− Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület került kijelölésre, véderdőből falusias 
lakóterületbe került egy kis területrész. A véderdő a község temetőjének tervezett 
bővítéséhez kapcsolódóan került kijelölésre a hatályos tervekben, a temetővel szomszédos 
lakótelkeken. Az Önkormányzat a temető kisebb mértékű bővítését tervezi, így a temető 
mellett nem tartja indokoltnak véderdő kijelölését. A terület a valós területhasználatnak 
megfelelően falusias lakóterületbe kerül. 

A terület kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetével érintett részén a szabályozási terv 
épület elhelyezését nem teszi majd lehetővé, így a jelenlegi beépítetlen állapot továbbra is 
fennmarad majd. 
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− Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

A településszerkezeti terv figyelembe veszi az övezet területének lehatárolását a 
mezőgazdasági területek kijelölése során. 

− Erdők övezete 

Az övezet területének 95%-át erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. Apc 
közigazgatási területén erdők övezetébe 304,59 ha kiterjedésű terület tartozik. Ennek a 
95%-a 289,36 ha. A TSZT-n erdőterület területfelhasználási egységbe – az erdők övezetén 
belül – 302,8 ha került besorolásra, ami 99,41%-a az erdők övezetének. 

 

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%) √ 

− Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

A településszerkezeti terv figyelembe veszi az övezet területének lehatárolását az 
erdőterületek kijelölése során. 

− Tájképvédelmi terület övezete 

Az övezet területén a területfelhasználási egységek kijelölése során a tájjelleg megőrzése, a 
tájképi egység fenntartása volt a cél. 

− Nagyvízi meder övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  

2.2. MEGYEI ÖVEZETEK 

− Ásványi nyersanyagvagyon övezete  

A településszerkezeti terv az ásványi nyersanyagvagyon területeket különleges beépítésre 
nem szánt bánya területfelhasználásba sorolja. 

− Földtani veszélyforrás terület övezete 

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 

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 

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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…/2020. (…) HATÁROZAT 5. MELLÉKLETE: A BIOLÓGIAI 
AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

A tervben szereplő változások hatására a település területén biológiai aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változását bemutató táblázatot ld. a 2. mellékletben: Változások 
(beavatkozások és ütemezések).  
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Apc község önkormányzat képviselő-testületének 

……/2020. (……………) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzatról 

 
Apc község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak 
megfelelően a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános előírások 

1. A szabályzat hatálya 

1.§ (1) E rendelet hatálya Apc község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Jelen építési szabályzat mellékletei:  

a) 1. melléklet: Szabályozási Terv (SZT-1, SZT-2) 

b) 2. melléklet: Építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépítési előírásai 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) Áttört kerítés: az a kerítés, amelynek a közterület felőli merőleges vetületének összes 
felülete legalább 50%-ban átlátható. Az összes felületbe a lábazat nem, de az oszlopok 
beleszámítanak. 

b) Meglévő épület: az ingatlanon álló, szabályosan létesült, vagy a még be nem fejezett, vagy 
használatba nem vett, de az épület jogszabály szerinti fogalmának megfelelő épület. 

c) Melléképület: a fő rendeltetésű épület használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő 
rendeltetésű épület, amely az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó előírásokban 
meghatározott fő rendeltetési egységet nem tartalmaz. 

d) Telek be nem építhető része: a telek azon része ahol tároló és állattartó épület kivételével 
épület nem helyezhető el. 

e) Telekszélesség: a hivatalos ingatlan-nyilvántartás alapján, az előkerti építési határvonal és 
az oldalhatár metszéspontjának, a másik oldalhatártól mért távolsága. 

f) Természetes terepszint: az a talajszint, amelyen a humuszos felső réteg szintjét nem 
változtatták meg - amennyiben ez nem állapítható meg, akkor az ingatlan-nyilvántartás 
térképi adatbázis rétegvonalai az irányadók. 

g) Zárványtelek: Telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy magánút kapcsolattal 
nem rendelkező telek. 

3. A szabályozási terv elemeinek alkalmazása 

3.§ (1) Kötelező szabályozási elemek: 

a) szabályozás területi hatálya; 

b) szabályozási vonal; 

c) belterület határ, mely egyben övezethatár is; 

d) építési övezet, övezet határa és jele; 

e) telek be nem építhető része; 

f) méretezés 
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(2) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek: 

a) közigazgatási határ; 

b) védőtávolságok; 

c) művi értékvédelem 

ca) műemlék; 

cb) műemléki környezet határa; 

cc) régészeti lelőhely határa; 

cd) helyi védett művi érték; 

d) táj- és természetvédelem 

da) Natura2000 terület határa; 

db) ökológiai hálózat magterületének övezete és határa; 

dc) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és határa;  

dd) tájképvédelmi terület határa; 

de) ex lege védett természeti érték - földvár; 

e) egyéb korlátozó tényezők 

ea) nagyvízi meder területének határa. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben fel nem sorolt, a Szabályozási Terven ábrázolt szabályozási elemek 
tájékoztató elemek. 

4. A belterülethatár módosítása 

4.§ (1) A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv tartalmazza. 

(2) Azon területen, ahol a belterületbevonásra kijelölt terület nem kapcsolódik meglévő 
belterülethez, a belterületbevonás a terület bármely részén megkezdhető, azonban a további 
belterületbevonás csak a már belterületbe vont területhez kapcsolódóan lehetséges. 

5. A közterület alakítására vonatkozó előírások 

5.§ (1) Közterületen alkalmi és időszakos jelleggel építmények külön engedély alapján létesíthetők, 
az önkormányzat vonatkozó rendelete szerint. 

(2) Közterületen kioszk, utasváró és telefonfülke létesíthető. 

 

6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 

6.§ (1) A település területén található természeti, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. 

(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek 
megóvását: 

a) a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 

b) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén lévő fasorok, erdősávok megtartandók, 
telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. 

(3) A település területén a Natura 2000 területek, az ökológiai hálózathoz tartozó területek 
lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza, ezen területeken a vonatkozó jogszabályokban 
foglalt követelményeket is érvényesíteni kell. 

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

7. A környezet védelmére vonatkozó előírások 

7.§ (1) A környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület védőtávolsága nem került 
meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük. 

(2) Új épület elhelyezése, meglévő átalakítása a fennálló talajszennyezettség megszüntetését 
követően történhet. 

(3) Csak olyan építési tevékenység végezhető, amelynek hatására a talajerózió veszélye nem 
növekszik. 
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(4) Építés-előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő 
termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, deponálásáról és zöldfelület létesítésénél való 
felhasználásáról az építtetőnek gondoskodnia kell. 

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

(6) Zajt, rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly 
módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj, rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja 
meg. 

8. A védőterületekre és védőtávolságokra vonatkozó előírások 

8.§ (1) A település területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, 
védőterületet, védősávot igénylő létesítményeket jelöli:  

a) közlekedési területek,  

b) közművek, közműlétesítmények, 

c) szennyvízátemelők, 

d) hulladéklerakó telepek.  

(2) Az egyes védőterületeken és védősávokon a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartandók. 

(3) A szennyvízátemelő műtárgy védőtávolsága: 

a) védelem nélkül 150 m  

b) bűzzárral ellátva 20 m 

c) hatásvizsgálat alapján megállapított méret. 

(4) A szennyvízátemelő védőtávolságán belül új épület csak környezeti hatásvizsgálat alapján építhető. 

(5) A hulladéklerakó védőterülete 1000 m. A védőterületen belül épület nem helyezhető el. 

(6) A lakóterületekkel határos telekhatárain a temető telken belüli védőterülete 10 m. A védőterületen 
belül kizárólag urnafal helyezhető el. 

9. A telekalakítás 

9.§ (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a kialakuló telek alakja egyszerű. A telekalakítás 
során előnyben kell részesíteni az egyenes vonalú telekhatárok kialakítását és az indokolatlanul 
bonyolult telekformák elkerülését. 

(2) Nyúlványos telek kizárólag meglévő zárványtelek feltárására alakítható ki. 

(3) Közműterület vagy közműlétesítmény céljára - bármely építési övezetben, övezetben - az építési 
övezet vagy övezet előírásainál kisebb telek is kialakítható. 

(4) Saroktelek megosztása esetén az építési övezet előírásánál kisebb telek is kialakítható, 
amennyiben  

a) a telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe eléri legalább a 400 
m2-t és 

b) a telek az alábbi építési övezetekben helyezkedik el: 

ba) kisvárosias lakóterület;  

bb) falusias lakóterület;  

bc) településközpont terület. 

(5) Amennyiben a telekalakítás kizárólag egy telek keresztirányú megosztására vonatkozik, az 
építési övezet előírásánál kisebb telek is kialakítható, amennyiben  

a) a megosztandó telek területe kisebb, mint az építési övezetben előírt kialakítható telek 
megengedett legkisebb területének kétszerese és 

b) a kialakuló telkek építési telkek és 

c) a telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe eléri legalább a 400 
m2-t és 

d) a telek az alábbi építési övezetekben helyezkedik el: 

da) kisvárosias lakóterület;  

db) falusias lakóterület;  

dc) településközpont terület.  



APC TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 41   HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

(6) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a tervezett szabályozási vonal végrehajtása, közterület 
lejegyzése céljából vagy állami beruházás keretében megvalósuló közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés érdekében kerül sor, úgy a visszamaradó telek akkor is kialakítható, ha az építési 
övezet, övezet telekalakítási és beépítési előírásait nem elégíti ki. 

(7) Telekalakítás eredményeként nem jöhet létre több építési övezetbe vagy övezetbe sorolt telek. 

(8)  Több építési övezetbe, övezetbe eső telek övezethatáron történő megosztása esetén a 
megosztást követően kialakuló telkek nagysága az építési övezetre vagy övezetre meghatározott 
kialakítható legkisebb telekméretnél kisebb is lehet. 

(9) A már jellemzően beépült, kialakult telektömbben az építési övezeti telekalakításra vonatkozó 
előírásaiban meghatározottaknál kisebb szélességű vagy területű építési telek is kialakítható, 
amennyiben az eltérés mértéke nem nagyobb 5%-nál. 1000 m2-nél kisebb építési telek esetében 
az eltérés mértéke – a telek méretétől függetlenül – legfeljebb 50 m2. 

(10) Magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 6,0 m-nél. 

(11) Építési telkek megközelítését szolgáló magánút csak közforgalom számára megnyitott 
magánútként alakítható ki. 

10. A gépjármű elhelyezés szabályai 

10.§ (1) Új épület vagy új rendeltetési egység létesítése esetén 

a) a szükséges személygépjármű férőhelyeket az építéssel egyidőben telken belül kell 
kialakítani, 

b) a kivitelezés megkezdéséig meg kell tervezni az ingatlan közúti csatlakozását, és a 
közútkezelő hozzájárulását be kell szerezni. 

(2) Új épület építése, meglévő épület bővítése, rendeltetés váltása esetén a telken belül gépjármű-
elhelyezés számításánál az OTÉK vonatkozó előírásait kell figyelembe venni a (4) bekezdésben 
foglaltak figyelembe vételével. 

(3) Vt-6 építési övezetben az OTÉK által előírt várakozóhelyek 100%-a közterületen is biztosítható. 
 

II. Fejezet 

A közművek és az elektronikus hírközlés előírásai 

11. A közművek létesítésére vonatkozó általános előírások 

11.§ (1) A meglévő és a tervezett közcélú közműhálózatok és létesítményeik, továbbá azok ágazati 
előírások szerinti közmű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy 
közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérni csak az ágazati előírások betartásával lehet. 

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közhálózathoz önálló bekötésekkel és mérési 
helyekkel csatlakozni. 

(3) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni a 
környezetvédelmi szempontokra és a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre. 

(4) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor: 

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani, 

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását 
szakszerűen kell megoldani. 

(5) Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet 
biztosítani. 

(6) Út építése vagy útrekonstrukció esetén a közművezetékek átépítésekor és új vezeték 
fektetésekor: 

a) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy fasorok 
telepíthetők legyenek. 

b) 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség 
függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével kell kialakítani. 

(7) Új út építése vagy útrekonstrukció során: 

a) közforgalmú út esetén 

aa) a közművek egyidejű megépítéséről, 
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ab) a meglevő közművek szükséges felújításáról, 

ac) a csapadékvizek elvezetéséről,  

ad) belterületen a közvilágítás megépítéséről 
gondoskodni kell. 

b) magánút esetén 

ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési előírásoknak 
megfelelően kell megépíteni, 

bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, 

bc) belterületen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról gondoskodni kell. 

12. A közművesítés mértékének előírása 

12.§ Új épület építése, vagy rendeltetési mód megváltoztatása 

a) beépítésre szánt területen az alábbiak teljesülése esetén lehetséges: 

aa) biztosított a közüzemű villamosenergia ellátás, a közhálózati vízellátás, a közüzemű-
közhálózati szennyvízelvezetés és a termikus energiaellátás földgázzal vagy 
villamosenergiával és/vagy megújuló energiahordozóval, 

ab) a jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 

ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.  

b) az országos vízminőség védelmi területen található beépítésre nem szánt területen, 
amennyiben a kiépített közcsatorna hálózat 200 m-en belül elérhető, az alábbiak teljesülése 
esetén lehetséges: 

ba) biztosított a közüzemű villamosenergia ellátás, a közhálózati vízellátás, a közüzemű-
közhálózati szennyvízelvezetés és a termikus energiaellátás földgázzal vagy 
villamosenergiával és/vagy megújuló energiahordozóval, 

bb) a jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 

bc) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.  

c) az országos vízminőség védelmi területen található beépítésre nem szánt területen, 
amennyiben a kiépített közcsatorna hálózat 200 m-en belül nem érhető el, az alábbiak 
teljesülése esetén lehetséges: 

ca) a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosított,  

cb) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosított, 

cc) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 

cd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett. 

13. Vízellátás és szennyvízelvezetés 

13.§ (1) Új közüzemű vízelosztó hálózat csak a szennyvízcsatorna hálózattal együtt építhető. 

(2) A szennyvíz és a tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása tilos. 

(3) A településen keletkező szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetés építhető. 

(4) A település területén szennyvíz-közműpótló csak akkor alkalmazható, ha az ingatlant határoló 
közterületen nem áll rendelkezésre szennyvízcsatorna-hálózat. 

(5) Az országos vízminőség védelmi területen található beépítésre nem szánt területen a közhálózati 
csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül, ha a szennyvíz 
közcsatorna hálózat 200 m távolságban rendelkezésre áll.  

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével beépítésre nem szánt területen, amennyiben s 

a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t, akkor a szennyvizeket víz-
zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni 
és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előírásait figyelembe 
véve a kijelölt ürítő helyre szállíttatni. 

b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, akkor helyben létesítendő 
szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható: 

ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll, 
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bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják,  

bc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,  

bd) ha a tisztítóberendezéssel a megfelelő tisztítási hatásfokot lehet teljesíteni. 

(7) Közműpótlóként a zárt tároló medence csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó 
megközelíthetőségére a megfelelő paraméterű és kiépítettségű közhálózati útkapcsolat 
biztosított. 

14. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 

14.§ (1) Ha a vízgazdálkodási terület jogi, földhivatali nyilvántartási helye a valóságban elfoglalt 
helyétől eltér, a földhivatali helyét kell figyelembe venni.  

(2) A település területén a csapadékvíz elvezető hálózatot elválasztott rendszerűként kell kiépíteni. 

(3) A beépítésre nem szánt területeken is legalább a nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszert ki 
kell építeni. 

(4) Ha a telek beépítése, burkoltság növelése hatására az elvezetendő csapadékvíz mennyisége 
meghaladja a telekről korábban elvezetendő csapadékvíz mennyiségét, a többlet csapadékvíz 
visszatartására telken belül záportározót kell létesíteni. A záportározó méretét úgy kell 
meghatározni, hogy minden megkezdett 50 m2 burkolt felület után min.1 m3 helyi záportározó 
térfogatot kell kialakítani (ha ennek növelését a felszíni vízelvezető hálózat üzemeltetője nem 
kéri) és a záportározó túlfolyójából a csapadékvizet csak késleltetve lehet, a felszíni vízelvezető-
hálózat kezelőjének engedélyében meghatározottak szerint a közterületi felszíni vízelvezető-
rendszerbe vezetni.  

(5) A záportározót egyéb vízgazdálkodási célra (locsolóvíz tárolóként) hasznosítani nem lehet. 
Vízgazdálkodási célú víztárolóként külön tároló létesítendő. 

(6) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti gépjármű-behajtók az árok vízszállító képességét nem 
korlátozhatják. 

(7) Az utcai telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit, valamint a telkekről a csapadékvíz 
kivezetést csak terepszint alatt szabad az utcai vízelvezető hálózatba vezetni.  

III. Fejezet 

Az építés általános szabályai 

15.§ A I-III. fejezetben foglalt általános jellegű előírások a település teljes területére vonatkoznak, 
amennyiben a vonatkozó építési övezeti, övezeti előírások másként nem rendelkeznek.  

15. Az építés általános feltételei 

16.§ (1) Meglévő épület átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, tetőtere beépíthető. 

(2) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, 
de csak építési helyen belül bővíthető. 

(3) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett 
építési övezet, övezet telekalakítási és beépítési előírásai szerint kell figyelembe venni, a telek 
övezetbe eső területrészének arányában. 

(4) A szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén csak  

a) műtárgy, 

b) tároló épület, 

c) állattartó épület, 

helyezhető el, az építési övezetben meghatározott oldalkertre vonatkozó előírások betartása 
mellett. 

(5) A szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén létesített (4) bekezdés szerinti 
épület épületmagassága legfeljebb 3,5 m lehet. 

(6) Az építési övezetekben az épületmagasság számításánál a természetes terepszintet kell 
figyelembe venni.  

17.§  (1) Lakóterület építési övezeteiben terepszint alatti beépítés csak építési helyen belül 
történhet, az előkertben kialakítható terepszint alatti gépjármű lehajtó kivételével. 

(2) Az építési övezetekben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények terepcsatlakozástól 
mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg az építési övezetben előírt legnagyobb 
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épületmagasság értékét, kivéve egyéb ipari terület (Gip-e) építési övezeteiben toronysiló, 
szárító, valamint a kapcsolódó kiszolgáló építmények elhelyezése esetén, valamint hírközlési 
antenna elhelyezése esetén. 

(3) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül a háztartási méretű 
kiserőműnek számító szélerőmű telepítésének feltétele, hogy 

a) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot legfeljebb 3 
m-rel haladhatja meg, 

b) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen. 

16. A tereprendezésre, rézsű, támfal, kerítés építésére vonatkozó előírások 

18.§ (1) Amennyiben a tereprendezésre épület-elhelyezés érdekében kerül sor, úgy - a természetes 
terepszinthez viszonyított – feltöltés, vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg a 1,5 m-t, de 
együttesen legfeljebb a 2,0 m-t. 

(2) A természetes terepszint a telekhatárok melletti 1,0 m-es sávban nem változtatható. 

(3) Tereprendezés építési helyen kívül kizárólag az épület gyalogos és gépjárművel való 
megközelítésének biztosítása, előkerti gépkocsibeálló létesítése érdekében lehetséges. 

(4) A telkeken rézsű oly módon alakítható ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén 
biztosítható legyen.  

 

19.§ (1) Az utcafronti kerítés magassága legfeljebb 1,8 m lehet, melyből legfeljebb 1,2 m magas lehet 
a lábazat. 

(2) Utcafronti kerítés csak áttört kerítés lehet. 

(2) Az oldal és hátsó telekhatáron, valamint a telken belül építendő kerítés magassága nem 
haladhatja meg az 1,8 m-t. 

(3) Saroktelek kerítése a saroktól mért 5 m-en belül csak áttört kivitelben készülhet, amennyiben az 
útszegély és a kerítés közötti távolság kisebb, mint 3,0 m. 

(4) Külterületen, beépítésre nem szánt területen – különleges beépítésre nem szánt terület, 
birtokközpont és tanyatelek kivételével - kizárólag fonatos kerítés, vadvédelmi háló helyezhető 
el. 

(5) Zöldterületen épített kerítés csak áttört kerítés lehet, legfeljebb 1,0 m-es magassággal, melyből 
legfeljebb 0,5 m magas lehet a lábazat. 

(6) Sportpályát határoló labdafogó háló, kerítés valamennyi övezetben 6,0 m magasságig építhető. 

17. A beépítési mód és az építési hely 

20.§ (1) A rendelet 1. mellékletében szereplő beépítési módok: 

a) zártsorú beépítési mód (Z), 

b) oldalhatáron álló beépítési mód (O), 

c) szabadon álló beépítési mód (SZ), 

d) ikres (I). 

(2) Újonnan beépítésre kerülő területen oldalhatáron álló beépítési mód esetén az építési hely egyik 
határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.  

(3) Beépített telektömbben, oldalhatáron álló beépítési mód esetén az építési hely egyik 
határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár. A déli irányhoz közelebb eső telekhatár 
kizárólag abban az esetben lehet az építési hely határvonala, amennyiben a szomszédos telek 
beépítési lehetőségét nem korlátozza vagy az adott telektömbben a kialakult beépítéshez 
igazodik, ebben az esetben ikres épületcsatlakozás is kialakítható. 

(4) Ikres beépítési mód esetén fennmaradó páratlan telek oldalhatáron álló módon építhető be. 

(5) Új épület elhelyezése esetén az épület közterület felőli homlokvonala  

a) igazodjon a kialakult állapothoz, ami a szomszédos két-két beépített telek előkertjének 
átlaga, attól legfeljebb 0,5 m eltéréssel, 

b) saroktelek esetén igazodjon a csatlakozó utcák épületeinek vonatkozó homlokvonalához; 

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti, az épület közterület felőli homlokvonala nem határozható 
meg, az előkert 



APC TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 45   HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

a) lakóterületek építési övezeteiben: 5,0 m, 

b) településközpont területek építési övezeteiben: 0 m, 

c) egyéb ipari terület építési övezeteiben: 10,0 m, 

d) kereskedelmi, szolgáltató/ipari terület építési övezeteiben: 0 m; 

e) egyéb építési övezetben: 5,0 m. 

(7) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje  

a) az övezetben szabályozott épületmagasság, 

b) 14,0 m szélességet el nem érő építési telek esetében 4,0 m.  

(8) Szabadon álló és ikres beépítési mód esetén az építési telek oldalkertje a telepítési távolság 
fele, de legalább 3,0 m. 

(9) Az építési telek hátsókertje a megengedett legnagyobb épületmagasság értéke de legalább 6,0 
m. 

(10) Zártsorú beépítési mód esetén a telek egyik oldalhatára építési vonal az épület közterületi 
homlokvonalától számított legalább 5,0 m mélységig. 

 

18. Melléképületek és egyes melléképítmények elhelyezése 

21.§ (1) Melléképület kizárólag fő rendeltetésű épület megléte esetén vagy azzal egyidejűleg 
építhető. 

(2) Az építési telkeken – gazdasági és különleges területek kivételével - legfeljebb összesen 50 m2 
alapterületű melléképület, melléképítmény helyezhető el. 

(3) Önálló melléképület legnagyobb épületmagassága - állattartó épület kivételével - legfeljebb 4,0 
m.  

(4) Az előkertben az oldalhatártól legalább 3,0 m-re, legfeljebb 6 m2 alapterületű kukatároló, 
helyezhető el. 

(5) Az oldalkertben kizárólag  
a) tárolási célt nem szolgáló kerti építmény, 
b) nyárikonyha, 
c) garázs 
 helyezhető el, a telekhatártól legalább 1,0 m-re, legfeljebb 3,5 m épületmagassággal.  

(6) A hátsókertben  
a) tárolóépület, 
b) mosókonyha, 
c) nyárikonyha, 
de legfeljebb 2 melléképület helyezhető el, a telekhatártól legalább 1,0 m-re. 

(7) Lakóterület és településközpont terület építési övezeteiben állattartó épület 
a) 400 m2-nél kisebb telken nem helyezhető el, 
b) csak a megengedett beépítési mérték 30%-át meg nem haladó bruttó alapterületű lehet, 
c) csak építési helyen belül helyezhető el, 
d) a telek közterületi határvonalától mért 15,0 m mélységű telekrészén nem helyezhető el.  

(8) Kereskedelmi, szolgáltató terület és egyéb ipari terület építési övezeteiben állattartó épület 
melléképületként nem helyezhető el. 

(9) Lakó- és egyéb konténer, ideiglenes épület, továbbá állandó használatra egy helyben tartott 
lakókocsi a település területén kizárólag ideiglenes jelleggel helyezhető el legfeljebb 180 napig, 
vagy – felvonulási épületként – az építés ideje alatt legfeljebb a használatbavételi engedélyig. 

(10) Lakóterület és településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a 
következők nem helyezhetők el: 
a) kirakatszekrény; 
b) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; 
c) építménynek minősülő antennatartó szerkezet. 

(11) Lakóterület és településközpont terület építési övezeteiben zárt szennyvíztároló medence és 
csapadékvíz szikkasztó medence csak építési helyen belül helyezhető el. 
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IV. Fejezet 

A beépítésre szánt területekre vonatkozó előírások 

19. A beépítésre szánt területek 

22.§ (1) A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő 
építési övezetekbe tartoznak: 

a) Kisvárosias lakóterület (Lk) 

b) Falusias lakóterület (Lf) 

c) Településközpont terület (Vt) 

d) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

e) Egyéb ipari terület (Gip-e) 

f) Különleges sportolási célú terület (K-Sp) 

(2) Az építési övezeteket, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 
2. melléklet határozza meg. 

(3) A IV. fejezetben foglalt általános jellegű előírások a területfelhasználáshoz kapcsolódó 
valamennyi építési övezetre vonatkoznak, kivéve, ha a vonatkozó építési övezeti előírás másként 
nem rendelkezik.  

 
 

20. Kisvárosias lakóterület  

23.§ (1) Kisvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lk jellel jelölt építési övezet, mely sűrű 
beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű 
épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 

a) lakó; 

b) kereskedelmi, szolgáltató 

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 

d) kulturális, közösségi szórakoztató; 

e) szállás jellegű; 

f) igazgatási, iroda; 

g) sport 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben üzemanyagtöltő nem helyezhető el. 

(4) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek telkein legfeljebb két önálló lakó rendeltetési 
egység létesíthető. 

(5) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek telkein legfeljebb egy, lakó rendeltetést is 
tartalmazó épület létesíthető. 
 

21. Falusias lakóterület  

24.§ (1) Falusias lakóterület a Szabályozási terven Lf jellel jelölt építési övezet, mely lakóépületek, 
mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Falusias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 

a) lakó; 

b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 
gazdasági; 

c) kereskedelmi, szolgáltató; 

d) szálláshely jellegű; 

e) igazgatási, iroda; 
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f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 

g) kulturális, közösségi szórakoztató; 

h) sport 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Falusias lakóterület építési övezeteiben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 
tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(4) Falusias lakóterület építési övezeteiben nem helyezhető el üzemanyagtöltő. 

(5) Falusias lakóterület építési övezeteinek telkein legfeljebb két önálló lakó rendeltetési egység 
létesíthető. 

(6) Falusias lakóterület építési övezeteinek telkein legfeljebb egy, lakó rendeltetést is tartalmazó 
épület létesíthető. 

(7) Falusias lakóterület telkein földszintes gazdasági rendeltetésű melléképület esetében a 
megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 m. 

22. Településközpont terület  

25.§ (1) A településközpont terület a Szabályozási terven Vt jellel jelölt építési övezet, mely több 
önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan egyéb rendeltetést szolgáló épület 
elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

(2) Településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 

a) lakó; 

b) igazgatási, iroda; 

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás; 

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 

e) kulturális, közösségi szórakoztató; 

f) sport 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Településközpont terület építési övezeteinek telkein legfeljebb két önálló lakó rendeltetési 
egység létesíthető. 

(4) Településközpont terület építési övezeteinek telkein legfeljebb egy, lakó rendeltetést is 
tartalmazó épület létesíthető. 

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

 

23. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

26.§ (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet, mely 
elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 

a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági; 

b) kereskedelmi, szolgáltató; 

c) igazgatási, iroda; 

d) energiaszolgáltatási, -üzemeltetési; 

e) településüzemeltetési; 

f) sport; 

g) gazdasági épületen belül tulajdonos, használó és személyzet számára szolgáló lakó 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Kereskedelmi, szolgáltató terület telkein legfeljebb 1 lakó rendeltetési egység létesíthető. 

(4) Kereskedelmi, szolgáltató terület telkein lakó rendeltetés csak a (2) bekezdés a)-f) pont szerinti 
rendeltetések megléte esetén vagy azzal egyidejűleg létesíthető. 

(5) Gksz-1 és Gksz-2 építési övezetek telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb 
épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a megengedett legnagyobb 
épületmagasság 9,0 m. 
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(6) Kereskedelmi, szolgáltató terület telkein naperőmű műtárgyai, s az ehhez kapcsolódó kiszolgáló 
épületek elhelyezhetők.  

(7) Gksz-2 építési övezetben létesített fő rendeltetésű épület a (2) bekezdésben foglaltakon túl 
szállás jellegű rendeltetési egységet is tartalmazhat. 

24. Egyéb ipari terület  

27.§ (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven Gip-e jellel szabályozott építési övezet, mely 
elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipar, az energiaszolgáltatás és 
településüzemeltetés építményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 

a) kereskedelmi, szolgáltató; 

b) igazgatási, iroda; 

c) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari; 

d) energiaszolgáltatási, -üzemeltetési; 

e) településüzemeltetési; 

f) igazgatási, iroda; 

g) egészségügyi, szociális; 

h) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú; 

i) kereskedelmi, szolgáltató; 

j) igazgatási, iroda; 

k) raktár 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Az egyéb ipari terület telkein a (2) bekezdésben meghatározott épületek mellett naperőmű 
műtárgyai, s az ehhez kapcsolódó kiszolgáló épületek elhelyezhetők. 

(4) Az egyéb ipari terület telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság 
szükséges – földszintes épület esetében a megengedett legnagyobb épületmagasság 12,0 m. 

25. Különleges terület – sportolási célú terület 

28.§ (1) Különleges terület - sportolási célú terület a Szabályozási terven K-Sp jellel jelölt építési 
övezet, mely elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges terület – sportolási célú területépítési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű 
épület: 

a) sport; 

b) a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó; 

c) szállás jellegű; 

d) szabadidős, szórakoztató jellegű 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Különleges terület – sportolási célú terület építési övezeteiben szállás rendeltetés legfeljebb a 
beépített bruttó szintterület 30%-án helyezhető el. 

V. Fejezet 

A beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírások 

26.  A beépítésre nem szánt területek  

29.§ (1) A település területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a 
következő övezetek közé sorolandók: 

a) Zöldterület 

aa) Közpark (Zkp) 

ab) Közkert (Zkk) 

b) Erdőterületek 

ba) Védelmi (Ev) 

bb) Gazdasági (Eg) 

bc) Közjóléti (Ek) 
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c) Mezőgazdasági területek 

ca) Általános mezőgazdasági terület (Má) 

cb) Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület (Má-ko) 

cc) Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

d) Vízgazdálkodási terület: 

da) Vízbeszerzési terület (Vb) 

db) Vízfelszín (Vf) 

e) Különleges beépítésre nem szánt terület 

ea) Temetőterület (Kb-T) 

eb) Bánya (Kb-B) 

ec) Rekreációs terület (Kb-Rek) 

ed) Mezőgazdasági üzemi terület (Kb-Mü) 

ee) Hulladéklerakó (Kb-Hull) 

f) Természetközeli terület (Tk) 

g) Közlekedési és közműterület 

ga) Közúti (KÖu) 

gb) Kötöttpályás (KÖk) 

(2) Az övezeteket, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a  
2. melléklet határozza meg. 

27. Zöldterület 

30.§ (1) Zöldterület a Szabályozási terven Zkk jellel jelölt közkert övezet, amely állandóan 
növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét, a pihenést, a testedzést szolgáló közterület. 

(2) Zöldterület övezetben elhelyezhető fő rendeltetésű épület 

a) pihenést és testedzést szolgáló, 

b) a terület fenntartásához szükséges 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Zöldterület övezet telkein a zöldterület legalább 70%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 
megőrizni.  

(4) Zkk-2 övezetben épület nem helyezhető el. 

28. Védelmi erdőterület  

31.§ (1) A védelmi erdőterület a Szabályozási terven Ev jellel jelölt terület, amely elsősorban a 
természeti környezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a település és egyéb 
létesítmények védelmére szolgál.  

(2) Védelmi erdőterület övezetében épület nem helyezhető el. 

(3) Védelmi erdőterületen - az OTÉK-ban meghatározott műtárgyakon kívül - a természetvédelmi 
kezeléshez és bemutatáshoz kapcsolódó műtárgy is elhelyezhető. 

29. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

32.§ (1) A gazdasági rendeltetésű erdőterület a Szabályozási terven Eg jellel jelölt terület, amelyen 
a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása és 
hasznosítása. 

(2) Gazdasági erdőterület övezetben elhelyezhető fő rendeltetésű épület erdő- és vadgazdálkodási 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Gazdasági erdőterület övezetben - az OTÉK-ban meghatározott műtárgyakon kívül - a 
természetvédelmi kezeléshez és bemutatáshoz kapcsolódó műtárgy is elhelyezhető. 

30.  Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

33.§ (1) A közjóléti rendeltetésű erdőterület a Szabályozási terven Ek jellel jelölt, egészségügyi-
szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgáló erdőterület. 
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(2) Közjóléti rendeltetésű erdőterület övezetben elhelyezhető fő rendeltetésű épület erdő- és 
vadgazdálkodási rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Közjóléti rendeltetésű erdőterületen - az OTÉK-ban meghatározott műtárgyakon kívül - a 
természetvédelmi kezeléshez és bemutatáshoz kapcsolódó műtárgy is elhelyezhető. 

31. Általános mezőgazdasági terület  

34.§ (1) Az általános mezőgazdasági terület a szabályozási terven Má jellel jelölt övezet elsősorban a 
növénytermesztés, a legelő- és gyepgazdálkodás, az állattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységek végzésére szolgáló terület. 

(2) Általános mezőgazdasági terület övezetben elhelyezhető fő rendeltetésű épület 

a) növénytermesztéshez kapcsolódó; 

b) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó; 

c) legelő- és gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó; 

d) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozását, tárolását, árusítását biztosító; 

e) lakó 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Má-1 övezetben lakóépület csak birtokközpont telkén helyezhető el. 

(4) Má-1 övezetben birtokközpont az alábbi feltételekkel alakítható ki: 

a) a birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó összes 
telek területe után számítva csak a birtokközpont telkén is kihasználható; 

b) a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó összes telek területe legalább 30 ha (300.000m2); 

c) a birtokközpont telkének területe legalább 1 ha (10.000 m2); 

d) a birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 20% lehet. 

(5) Má-1 övezetben – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – 
földszintes épület esetében a megengedett legnagyobb épületmagasság 9,0 m. 

 

32. Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület  

35.§ (1) A korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület a szabályozási terven Má-Ko 
jellel jelölt, elsősorban a legelő- és gyepgazdálkodás végzésére szolgáló terület, amelynek 
kiemelt védelme elsődleges. 

(2) Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület övezeteinek telkein épület nem 
helyezhető el. 

33.  Kertes mezőgazdasági terület  

36.§ (1) A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk jellel jelölt, a kisüzemi jellegű 
termelést, saját ellátást biztosító, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló terület. 

(2) Kertes mezőgazdasági terület övezetében elhelyezhető fő rendeltetésű épület  

a) kertészeti termeléshez kapcsolódó; 

b) gyümölcstermesztéshez kapcsolódó; 

c) szőlőtermesztéshez kapcsolódó; 

d) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozását, tárolását, árusítását biztosító 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

 

34.  Vízgazdálkodási terület  

37.§ (1) Vízgazdálkodási területek a következők: 

a)Vízfelszín  (Vf) 

b)Vízbeszerzési terület (Vb) 

(3) A Szabályozási terven Vf jellel jelölt övezet az álló- és folyóvizek, öntöző, és belvízelvezető 
csatornák medre és parti sávja.  

(4) A Szabályozási terven Vb jellel jelölt övezet a vízbeszerezési területek, vízkivételi helyek 
területe, amely területbe a települési vízműkutak, víztározók, és egyéb vízművek területe 
tartozik. 
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(5) Vízgazdálkodási terület övezeteinek telkein kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos 
létesítmények helyezhetők el. 

(6) A vízfolyások mellett a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv 
biztosítandó. 

35. Természetközeli terület  

38.§ (1) Természetközeli terület a Szabályozási terven Tk jellel jelölt övezet, amely kialakulására 
az ember csekély mértékben hatott, és amely területen a természeteshez közelítő állapot jött 
létre. 

(2) Természetközeli terület övezetében épület nem helyezhető el. 

36. Különleges beépítésre nem szánt terület – temetőterület  

39.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető a Szabályozási terven Kb-T jellel jelölt 
övezet, amely a temetkezés, a temetkezés kegyeleti építményei, és kiszolgáló épületeinek 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Kb-T1 övezetben harangtorony, harangláb építése esetén az övezetben megengedett legnagyobb 
épületmagasság 8,0 m. 

37. Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya  

40.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület - bánya a Szabályozási terven Kb-B jellel jelölt 
övezet, amely elsősorban az ásványvagyon kitermelésére szolgál. 

(2) Kb-B1 övezetben épület nem helyezhető el. 

(3) Kb-B1 övezetben lakókocsi, lakókonténer, egyéb ideiglenes épület elhelyezhető, kizárólag 
bányászati munkával összefüggő céllal. 

 

38.   Különleges beépítésre nem szánt terület – rekreációs terület  

41.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai terület a Szabályozási terven Kb-Rek 
jellel jelölt övezet, amely elsősorban a szabadidős tevékenységet, az idegenforgalmat, és a 
vendéglátást szolgáló építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület övezeteiben elhelyezhető fő 
rendeltetésű épület 

a) rekreációs; 

b) vendéglátáshoz kapcsolódó; 

c) szállás jellegű; 

d) közösségi szórakoztató, kulturális 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

39. Különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület  

42.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület a Szabályozási terven 
Kb-Mü jellel jelölt övezet, amely elsősorban a mezőgazdasági növénytermesztést, -tárolást, -
feldolgozást, az állattartást szolgáló épületek és az ezekkel kapcsolatos építmények 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteiben 
elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 

a) növénytermesztéshez, -tároláshoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó; 

b) állattartáshoz kapcsolódó; 

c) lakó 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteiben lakó 
rendeltetés legfeljebb a beépített bruttó szintterület 30%-án helyezhető el. 

40. Különleges beépítésre nem szánt terület – hulladéklerakó terület  

43.§ Különleges beépítésre nem szánt terület – hulladéklerakó a Szabályozási terven Kb-Hull jellel 
jelölt övezet, amely kizárólag a területen elhelyezett hulladék feldolgozására, kezelésére, 
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ártalmatlanítására, valamint a személyzet ideiglenes tartózkodására szolgáló épület 
elhelyezésére szolgál. 
 

41. Közlekedési terület 

52.§ (1) Közlekedési terület a Szabályozási terven a KÖu (közúti) és KÖk (kötöttpályás) jellel jelölt 
övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek elhelyezésére szolgáló terület. 

(2) A közlekedési területen elhelyezhető épület a közlekedést kiszolgáló, a területet igénybe vevők 
ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, és szállás, továbbá ezen épületeken belül a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetést tartalmazhat. 

(3) Köu/Kök övezetben elhelyezhető épület épületmagassága legfeljebb 5,0 m lehet. 

(4) 8,0 m-nél keskenyebb út csak vegyes használatú útként építhető ki. 
 

42.  Záró rendelkezések 

44.§  (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Apc község helyi építési szabályzatáról szóló 
5/2002. (VIII.28) önkormányzati rendelete illetve az azt módosító 6/2011. (IX.28.) és 10/2015 
(V.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
Apc, 2020.  
 
  
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 
Apc, 2020.  
 
 jegyző 
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MELLÉKLETEK 

 
 

A .../2020. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 2. MELLÉKLET  

Építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépítési előírásai 

 
Kisvárosias lakóterület 

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 (%) 

Lk-1 O 500 12 40 40 6,0 40 

 

Falusias lakóterület 

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 (%) 

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 

 

Településközpont terület 

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-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. 
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Kereskedelmi, szolgáltató terület 

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 

 

Egyéb ipari terület 

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 – Sportolási célú terület 

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 

 

 
Beépítésre nem szánt területek 

 A B C D E F G 

1 
Övezet 

jele 

A beépíthető 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Elhelyez-
hető 

épületek 
összes 

bruttó alap-
területe 

(m2) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

2 Zkk-1 - 3 - 70 - 5,0 

3 Zkk-2 - - - 70 - - 

4 Ev-1 - - - - - - 

5 Eg-1 100 000 0,5 - - 0,5 5,0 

6 Ek-1 50 000 0,5 - - 0,5 5,0 

7 Má-1 20 000 3 - - 3 6,5 

8 Má-ko1 - - - - - - 

9 Mk-1 700 3 30 - 3 5,0  

10 Vf-1 - - - - - - 

11 Vb-1 - 10 - - - - 

12 Tk-1 - - - - - - 

13 Kb-T1 - 5 - 20 5 5,0 

14 Kb-B1 - - - - - - 
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15 Kb-Rek1 10 000 5 500 70 5 5,0 

16 Kb-Mü1 3000 5 - - 5 5,0 

17 Kb-Hull1 - 3 - - 3 5,0 

18 Köu - 3 - - - 5,0  
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