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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Apc község településrendezési terve 2002-ben került 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. 

A megváltozott jogszabályi környezet okán a településnek 2019. december 31-ig jóvá kell hagyni az 
új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközeit. Amennyiben ez 
nem történik meg, úgy a helyi építési szabályzat hatályát veszti, és 2020. január 1-jétől - az új 
településrendezési eszközök elkészültéig - a településnek nem lesz helyi építési szabályzata (HÉSZ), 
így az építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

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 készül 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 készül, hogy a különböző 
tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a készülő 
dokumentumok elkészítéséhez. 

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. 

Ezt követően készül a településszerkezeti terv (TSZT), 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, a környezeti állapot javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készül a helyi építési szabályzat (HÉSZ). 
A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási 
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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. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket (TSZT-t, HÉSZ-t) a 
polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a jogszabályok szerinti  
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (az érintettekkel). 
Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt döntött a partnerségi 
egyeztetés szabályairól. 

A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes tájékoztatót küldött az Eljr. 9. mellékletében 
meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az 
előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH). 

Az első munkafázis a megalapozó vizsgálat, amely többek között az előzetes tájékoztatási 
szakaszban beérkezett adatok felhasználásával készül. Ezt követően készül el a településfejlesztési 
koncepció tervezete, ám a koncepció tervezetének teljes kidolgozása előtt az önkormányzat dönt 
arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának, és arról, hogy melyek lesznek a 
koncepció kiválasztott fejlesztési irányai. 

A településrendezési eszközök a koncepció tervezetének megfelelő tartalommal kerülnek 
kidolgozásra. A koncepció véleményezése a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásával 
párhuzamosan, egy eljárásban zajlik. A hosszútávra szóló, a vélemények alapján véglegesített 
koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az elfogadott 
koncepciót az önkormányzat honlapján teszi majd közzé.  

A településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint zajlik. A teljes eljárás az előzetes 
tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult. 

A településrendezési eszközök elkészült tervezete az elfogadás előtt véleményeztetésre kerül, a 
tervezetet a polgármester megküldi a részvevőknek, ezzel megindítja az eljárás véleményezési 
szakaszát. A véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos 
véleményt. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes 
szakmai indokolással kell igazolni. 

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyv készül. 
A beérkezett vélemények — egyeztetés esetén a jegyzőkönyv is — ismertetésre kerülnek a 
képviselő-testület előtt, az elfogadásukról vagy el nem fogadásukról a testület dönt. A vélemény, 
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a 
döntés dokumentálásával és közzétételével. 

A polgármester a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény és keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 
elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak.  
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A 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 állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az esetleges egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvét és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszközök elfogadásához. 

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

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát megalapozó vizsgálati munkarész, amelynek tartalmi elemeit az Eljr. 1. 
melléklete határozza meg. 
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I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
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1. KÖZSÉGI ALAPADATOK 

Terület (ha) 

- Belterület 

- Volt zártkert 

- Külterület 

2046 

190,4 

25,2 

1840,4 

Lakosság (fő) 2459 

Forrás: Hatályos földhivatali alaptérkép, önkormányzati adatszolgáltatás 
 

A vizsgálat során a belterületet két eltérő jellemzőkkel rendelkező területre bontottuk, ezek az Ősi 
településmag és az Új építésű lakóterületek. A külterületen a Zagyvagyártelep, az Apci-nagyhegy, a 
Kopasz-hegy és az Apc tengerszem a legmeghatározóbb szerkezeti elemek. A térképen ábrázoltuk a 
területek lehatárolását, melyekre a vizsgálat során hivatkozni fogunk. 

 

 
 
.  
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2. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

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

3.1. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA  

3.1.1. ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban 
OFTK) az országra vonatkozóan egy átfogó fejlesztési célrendszert és jövőképet határoz meg, mely 
2030-ig szól. Fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 2014-2020-as programidőszak 
fejlesztéspolitikája számára, mely illeszkedik az Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához is. 

 

Az OFTK kapcsolódása az uniós programokhoz 
(Forrás: OFTK) 

Az OFTK leírja, hogy Heves megye fekvéséből eredően változatos arculattal és kiemelkedő 
természeti értékekkel rendelkezik, mivel két nagytáj találkozásánál fekszik. Ez kedvező 
adottságokat biztosít a mezőgazdasági termelésnek – elsősorban gyümölcs-, zöldség- és 
szőlőtermesztésnek. Továbbá a főváros és az M3 autópálya közelsége is meghatározó. Ezekre az 
adottságokra települtek a főleg külföldi tulajdonú, zöldmezős beruházásokat végrehajtó tőkeerős 
vállalkozások, melyek stabilizálták a gazdasági növekedést a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyen. A 
turizmus is jelentős a megyében, de az aprófalvas területeken gyenge a népességmegtartó ereje. 

Az OFTK hét fejlesztési irányt jelöl ki Heves megyére vonatkozóan. Kitűzi célul a munkahelyteremtő 
beruházások ösztönzését, a helyi innovációk és K+F tevékenységek támogatását, a turizmus 
megerősítését, a környezetbarát technológiák fejlesztését, a fejlesztési célok eléréséhez szükséges 
módszerek megismerését és adaptálását, illetve a hátrányos helyzetű perifériás kistérségekben a 
térségközponti szerepkörök fejlesztését és a számottevő roma népesség integrációjának segítését. 

Apc Budapest vonzáskörzetébe beletartozik, a fővárostól kb. 1 órán belül elérhető, így a belső 
városgyűrű egy kisebb településének számít. Kiemelten Apc községre szűkítve nem található 
fejlesztési irány az OFTK-ban. Viszont a főváros körüli belső városgyűrű városainak lehetséges 
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kitörési pontjai között megemlítésre kerül Hatvan város (mely 18 km-re található Apctól), mint 
közlekedési és potenciális logisztikai csomópont, a várostérség közlekedési kapcsolatainak kulcsa. 
Az OFTK szerint Apc jó mezőgazdasági adottságú területen fekszik.  

3.1.2. HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) 

Heves Megye Területfejlesztési Koncepcióját a 2014 februárban készült javaslattevő munkarész 
alapján elemeztük, mely a Heves Megye Területfejlesztési Ügynökség honlapján rendelkezésre állt. 

A dokumentumban a következő jövőkép került megfogalmazásra: „Heves megye a megfelelően 
képzett és képezhető, egészséges humán tőkére támaszkodó, innováció-orientált, versenyképes és 
kiszámíthatóan fejlődő gazdaságával, természeti erőforrásainak fenntartható használatával és 
társadalmi erőforrásainak, közösségeinek folyamatos fejlesztésével, munkahelyek teremtésével és 
egyre javuló közbiztonságával 2030-ra a nemzetgazdaság fontos szereplőjévé válik.” A jövőképet 
még tömörebben, szlogenként is megfogalmazza a koncepció: „Heves megye Magyarország 
harmonikusan fejlődő, élhető megyéje.” 

A koncepció három átfogó célt jelöl ki, melyekhez stratégiai célokat rendel.  

• Komplex, integrált és foglalkoztatás-intenzív gazdaság 

• Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom 

• Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet 
A stratégiai célok között szerepel a gazdasági tengely erősítése, mely elsősorban Hatvan-Gyöngyös-
Eger térségére, a Tarna-Rima-menti fejlesztési övezetre vonatkozik. Apc település a területileg 
lehatárolt egységek közül leginkább ehhez kapcsolható. A koncepció a térségre a következő 
intézkedéseket határozza meg: 

• Elérhetőség feltételeinek javítása, a közlekedési infrastruktúra összehangolt fejlesztése; 

• Megyeszékhely közvetlen gyorsforgalmi útkapcsolatának biztosítása; 

• Intermodális közlekedési (Eger, Gyöngyös) és logisztikai csomópontok (Hatvan, Füzesabony, 
Kál-Kápolna-Kompolt) kiépítése; 

• Helyi és helyközi közösségi közlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése a környezetbarát 
és kombinált közlekedési módok előtérbe helyezésével; 

• Exportképes multinacionális cégek és hazai KKV-k innovációs törekvéseinek és 
kapacitásának ösztönzése; 

• Innovatív iparágak támogatása, letelepedésének ösztönzése; 

• Innovációs potenciál és –klaszter fejlesztése; 

• Hazai és helyi beszállítói együttműködések, partnerhálózati rendszerek kiszélesítése; 

• Helyben termelt élelmiszerek rövid csatornás, közvetlen értékesítési láncának kialakítása 

• Logisztikai és ipari parkok terület és szolgáltatásfejlesztése; 

• Oktatás és szakképzés fejlesztése a növekvő foglalkoztatás elérése érdekében 

• Elméleti kutatások gyakorlati termelésbe való „becsatornázása”; 

• Energiahatékonyság, alternatív, megújuló energiára épülő helyi energiatermelési és ellátási 
rendszerek kiépítése; 

• Épületállomány energiahatékonyságának növelése; 

• A természetes gyógytényezőkre (pl. gyógyvíz, mofetta) alapozott egészségipar minőségi 
fejlesztése 

• Egyedi természeti adottságokra, kulturális értékek bemutatására, borászatra alapozott 
turisztikai fejlesztések támogatása; 

• Helyi és térségi kerékpárutak fejlesztése 

• Befogadó várostérség erősítése; 

• Felszíni és felszín alatti vízbázisok védelme; 

• Komplex tájrehabilitáció és tájrekonstrukció 
 

3.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

3.2.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2002) 

A koncepció 10 éves időtávot ölel fel, mely a jelenlegi felülvizsgálat készítésekor már eltelt. 

A koncepció alapjául az Észak-Magyarországi Fejlesztési Terv által megfogalmazott cél szolgált. 
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A településfejlesztési koncepció átfogó stratégiai céljainak a következő célkitűzések tekinthetők: 

• Javuljon a község gazdasági teljesítőképessége, ebből kifolyólag a térségi helyzetből adódó 

előnyök, lehetőségek kihasználása 

• Teremtődjenek meg a helyi kisipar feltételei, legyen vonzó a község a betelepülő ipar 

számára= kerüljenek kialakításra üzemek telepítésére alkalmas, új vagy felújított ipari 

területek 

• Erősödjön az élelmiszergazdaság pozíciója  

= a föld, a biológiai alapok megfelelően hasznosuljanak 

= kapjon nagyobb hangsúlyt az élelmiszergazdaság 

• Fokozódjon a gazdasági aktivitás = dinamikusan nőjön a foglalkoztatottság 

• Mennyiségi és minőségi mutatóiban fejlődjön a műszaki infrastruktúra 

=javuljanak a közlekedés feltételei 

=váljon teljessé a közművesítettség 

=a hírközlés színvonala közelítse meg az európai átlagot 

• Legyen egészségesebb és műveltebb a község lakossága 

• Növekedjen a falusi turizmusból, az idegenforgalomból származó jövedelem 

• Javuljon környezetünk állapota 

=őrizzük meg értékeinket 

=szűküljön a közműolló 

• Nyújtson magasabb életminőséget a lakosságnak a település 

A koncepció részletesen vizsgálta a település akkori helyzetét, fejlesztési lehetőségeit, 
adottságait: 

• Apc község földrajzi elhelyezkedése révén a Hatvan-Lőrinci kétvárosú agglomerációs 
tengelyen fekszik. Apcnak, mint fejlett központbú térségben lévő településnek, lehetőségei 
elsősorban ezeknek a városoknak a fejlődéséhez kötött. Az intézmények, középfokú ellátási 
szintek, szolgáltatások és munkahelyek leggyorsabban az agglomeráció városaiban érhetőek 
el. Az elmúlt évtizedek iparosítása, az előnyben részesített városfejlesztési gyakorlat 
következményeként a kisebb községek, így Apc is háttérbe szorult. Népességszáma, anyagi 
forrásai csökkentek. 

• A község fejlesztésének szempontjából nagy jelentőségű, hogy az infrastruktúra 
tekintetében komoly fejlesztések, beruházások történtek a 2000-es évek elejéig. Teljes 
körű a vezetékes vízellátás és a vezetékes telefonszolgáltatás, kiépült a földgáz 
gerinchálózat. Az önkormányzati úthálózat gyakorlatilag teljes felületén szilárd burkolatú. 
További előnynek minősíthető a tiszta levegő, a kis zajterhelés, a konszolidált lakáshelyzet. 

• Nem kedvező a lakónépesség számának folyamatos csökkenése, és az időskorúak növekvő 
aránya a népességen belül. 

A koncepció a helyzetelemezés során feltárt problémákra reagálva határoz meg konkrét fejlesztési 
célokat: 

• A koncepció lakásépítésre alkalmas területek kialakítását tűzte ki feladatként.  

• A kommunális szilárd hulladék kezelése 2006-ig megoldott. A község területén lévő 
hulladéklerakó telep 1992-ben létesült, az akkor érvényes műszaki előírásoknak 
megfelelően, műszaki védelem nélkül. Így szeles időben a környéket elárasztja a könnyen 
mozgatható műanyag hulladék. 2006 után a közvetlenül határos bányagödör megfelelő 
műszaki védelem kialakításával alkalmas lenne a hulladék további lerakására, 
ártalmatlanítására.   

• A kommunális hulladéklerakó telep mellett működik az alumíniumöntésből származó, másra 
nem alkalmas salak elhelyezésére szolgáló, különleges kezelést igénylő hulladék 
elhelyezését biztosító lerakó. A lerakó bővítésének engedélyezése a koncepció 
létrejöttekor folyamatban volt, mivel előreláthatólag 2004-ben megtelnek a medencék. 
Ebben az évben tervezték a lerakó lezárását. 
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• Fejlesztendő terület a teljes körű szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító mű 
megvalósítása, valamint a belterület belvízelvezetésének kialakítása. Bár nem 
önkormányzati feladat, de ide sorolható a Zagyva folyó és a Szuha patak esetenkénti 
áradásakor keletkező kártételeinek megelőzése is. 

• A koncepció lehetőséget látott az Európai Uniós csatlakozás után számunkra is hozzáférhető 
pályázatokban a mezőgazdaság fejlesztésére, mivel a község határában jó minőségű 
termőföldek találhatóak. Külön említi a SAPARD uniós előcsatlakozási programot, mely 
kistérségre lebontott célkitűzése lehet a mezőgazdasági vállalkozások és a termelés 
szerkezetének, versenyképességének fejlesztése. Ezen kívül szintén finanszírozható ebből a 
programból a vidéki infrastruktúra korszerűsítése, falufejlesztés. 

• Az ipartelepítés lehetőségei külső feltételek tekintetében kedvezőek, mivel a település fő 
közlekedési útvonalakhoz, gyorsforgalmi utakhoz közel fekszik. Apc rendelkezik 
ipartelepítésre alkalmas területtel, azonban az ehhez szükséges előközművesítés, kiszolgáló 
utak megépítése jelentős anyagi forrásokat igényel. A Zagyva folyó közelsége, az 
árvízveszély a terület kijelölésekor kockázatot jelent. További kockázatot jelent az 
agglomerációban fekvő többi település, melyek külső feltételek tekintetében hasonlóan 
kedvező helyzetben vannak. 

• Fejlődési lehetőség, munkahelyteremtés a turizmus fejlesztésében is rejlik. A koncepció 
említi a vadásztatást, mely nem a tömeges idegenforgalomra alapozott, valamint az átmenő 
turizmust is. A koncepció szerint Apc térségében ágazik el az észak és kelet felé vezető 
kerékpárút. Az út mentén vendéglők, panziók alkalmasak az átutazók megállítására. Kisebb 
mértékben a falusi turizmus is teremthet munkahelyeket. 

• A már kialakult agglomeráció különös súllyal veti föl egy kistérségi, partnerség alapján 
létrejött és működő együttműködés szükségességét. Ebben a folyamatban meghatározó az 
önkormányzat menedzselő szerepe, mely a lakosság tájékoztatásán, ösztönzésén túl 
naprakész kapcsolatot tart fenn mind a kistérségi, a megyei és regionális területfejlesztési 
szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.  

3.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

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

A megyei területrendezési tervek MATrT-vel való összhangba hozatala megtörtént, így a térségi 
szerkezeti tervlap, valamint a megyei övezetek tekintetében Apc esetében Heves Megye 
Területrendezési Tervét (továbbiakban: HmTrT) kell alkalmazni. Az országos övezetek lehatárolását 
az MATrT és az MvM rendelet tartalmazza. 
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3.3.1. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

 

A HmTrT szerkezeti tervlapjának Apcot ábrázoló részlete 

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

• Erdőgazdálkodási térség 

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

Erdőgazdálkodási térségbe a közigazgatási terület keleti részén fekvő nagy erdőfoltok, 
valamint a belterület nyugati oldalához csatlakozó egy-egy kisebb folt tartozik. 
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• Mezőgazdasági térség 

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

Mezőgazdasági térségbe a település mezőgazdasági művelés alatt álló részei tartoznak, 
amelyek a külterület nagy részét lefedik. 

• Vízgazdálkodási térség 

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

Vízgazdálkodási térségbe a Zagyva, a Szuha-patak és a Szuha-patakkal párhuzamosan húzódó 
vízfolyás tartozik. 

• Települési térség 

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

Települési térségbe a község belterülete, valamint a  21. sz. főút és a vasút mentén fekvő 
gazdasági területek tartoznak. 

3.3.2. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

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

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

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

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

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

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

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

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

Apc borszőlő termőhelyi kataszteri területei a település közigazgatási területének keleti részén 
helyezkednek el az alábbi ábrán bemutatott területeken: 
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MATrT 13. §  (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter terület a NAIK és a NÉBIH 2017 március 8-ig a 
kataszterbe felvett területeket tartalmazó adatbázisa alapján Apc közigazgatási területén az alábbi 
területeken található. 

Sorszám Hrsz. Kataszterben megjelölt fajok Megjegyzés 

15660 023 CSERESZNYE, MEGGY, ŐSZIBARACK 
A telek a kataszterbe vonás óta 

feltételezhetően  felosztásra került.  

15661 0198 CSERESZNYE, MEGGY, ŐSZIBARACK 
A telek a kataszterbe vonás óta 

feltételezhetően  felosztásra került 

15662 0199 CSERESZNYE, MEGGY, ŐSZIBARACK 
A hrsz. a kataszterbe vonás óta 

megszűnt. 

15663 0203 CSERESZNYE, MEGGY, ŐSZIBARACK 
A hrsz. a kataszterbe vonás óta 

megszűnt. 

A NÉBIH adatszolgáltatása alapján az érintett területek egyértelműen nem határolhatóak le, mivel 
az 1981-ben történt felvétel óta, az érintett helyrajzi számokon lévő telkek a telekalakítások során 
új helyrajzi számokat kaptak. 

3.3.3. ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Országos övezetek Lehatárolás 
Apc érintettsége 

(Igen/Nem) 

Ökológiai hálózat magterületének övezete Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 

Erdők övezete 
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal Erdészeti Osztály 
Igen 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 
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Tájképvédelmi terület övezete Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

 Nem 

Vízminőség-védelmi terület övezete  Nem 

Nagyvízi meder övezete Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igen 

VTT-tározók övezete  Nem 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete  Nem 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 

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

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

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

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

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

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

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

Magterület övezete az apci Nagy-hegy és a Kopasz-hegy területét érinti. 
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Magterület övezetének lehatárolása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Adatszolgáltatása alapján 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

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

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

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

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

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

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

Ökológiai folyosó övezete a Zagyva és a Szuha-patak menti területeket, valamint a Nagy-hegy és a 
Kopasz-hegy területének egy részét foglalja magába. 
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Ökológiai folyosó övezetének lehatárolása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Adatszolgáltatása 
alapján 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

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

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

Az övezet a település külterületének jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló részét érinti a 
belterület és a 21. sz. főút között, valamint elszórt egy-egy kisebb foltban. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének lehatárolása Budapest Főváros 
Kormányhivatalának adatszolgáltatása alapján 
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

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

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

Az övezet Apc közigazgatási területének egy-egy elszórt foltját érinti, amelyek jellemzően a 
közigazgatási terület keleti részén koncentrálódnak. 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezetének lehatárolása Budapest Főváros Kormányhivatalának 
adatszolgáltatása alapján 

Erdők övezete 

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

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

Az övezetbe a település erdőterületei tartoznak, amelyek a közigazgatási terület keleti, magasabb 
térszínein fekszenek, a Mátra hegyvonulatainak lábánál. 
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Erdők övezetének lehatárolása a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Erdészeti 
Osztályának adatszolgáltatása alapján 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

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

Az övezetbe a belterület nyugati határa mentén egy-egy nagyobb folt, valamint a közigazgatási 
területen elszórt kisebb foltok tartoznak az övezetbe. 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezetének lehatárolása Budapest Főváros Kormányhivatalának 
adatszolgáltatása alapján 
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Tájképvédelmi terület övezete 

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

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

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

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

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

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 

Az övezetbe a közigazgatási terület keleti, Zagyvától keletre fekvő része, valamint a nyugati 
településhatáron egy kisebb folt tartozik. 

 

Tájképvédelmi terület övezetének lehatárolása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján 
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Nagyvízi meder övezete 

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

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

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

Az övezetbe a Zagyva medre és hullámtere tartozik. 

 

Nagyvízi meder övezetének lehatárolása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján 

3.3.4. MEGYEI ÖVEZETEK 

Megyei övezetek 
Apc érintettsége 

(Igen/Nem) 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete Igen 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete Nem 

Tanyás területek övezete lehatárolás nem történt meg 

Földtani veszélyforrás terület övezete Igen 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete Nem 

Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete Igen 

Magas természeti értékű terület övezete Nem 

Összenövéssel érintett települések övezete Igen 

Tisza-menti együttműködés övezete Nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete Nem 
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

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

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

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete a HMTrT-ben 

Az övezetbe a település közigazgatási területének délkeleti részén fekvő kőbánya területe tartozik. 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

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

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

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

 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete a HMTrT-ben 

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

Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete 

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

(2) A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 
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(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem 
park létesítését. 

 

Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete a HMTrT-ben 

Apc borszőlő termőhelyi kataszteri területei a település közigazgatási területének keleti részén 
helyezkednek el, elhelyezkedésüket a 3.3.2. fejezet mutatja be. 

Összenövéssel érintett települések övezete 

HMTrT 30. § Az összenövéssel érintett települések övezetének területén 

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

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

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

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

 

Összenövéssel érintett települések övezete a HMTrT-ben 

Az övezetbe Apc teljes közigazgatási területe beletartozik. 
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3.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK 
A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

A község szomszédos települései közül Palotás, Szarvasgede, Lőrinci, valamint Rózsaszentmárton 
településszerkezetileg egyáltalán nincs befolyással Apcra. A települések csak mezőgazdasági vagy 
erdőterületeikkel érintkeznek.  

Zagyvaszántó északi iparterülete összenőtt Apc iparterületével. A 21. sz. főút és a vasút átfut mind 
a két településen. Az iparterület mellett haladó Rákóczi Ferenc út Apc közigazgatási határán túl 
Vasút utca névre vált. A 21. sz. főút és 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal infrastrukturális 
elemek összekötik a két települést. 

Jobbágyi területén, a közigazgatási határ mellett hulladéklerakó található, mely az Apci 
hulladéklerakóhoz kapcsolódik. A 21. sz. főút és 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal 
infrastrukturális elemek összekötik a két települést. 

Petőfibánya lakóterülete határos Apc közigazgatási területével. Apcon a határos szakaszon csak 
szántó, gyep és erdőterület található.  

3.5. A TELEPÜLÉS HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

3.5.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Apc község településrendezési terve 2002-ben került jóváhagyásra, majd 2011-ben módosításra, ami 
a 21-es út négynyomsávúsítása során felmerült módosítások rendezési tervben történő kezelésére 
vonatkozott. 2015-ben a terv ismét módosításra került, melynek témája a 21. sz. főút mellett ipari 
telephely kialakításának lehetősége volt. Apc község hatályos településrendezési eszközei: 

• Apc község Önkormányzatának Képviselőtestület 97/2008. (XII.30.) számú Kt. határozattal 
jóváhagyott (Tsz-1) jelű Településszerkezeti terve, illetve az azt módosító 111/2011. (IX.28.) 
és 62/2015.(V.27.) önkormányzati határozat. 

• Apc község Önkormányzat képviselőtestületének 5/2002. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról, illetve az azt módosító 6/2011. (IX.28.) és 10/2015 (V.27.) 
önkormányzati rendelet. 

3.5.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI, MEGVALÓSULT ELEMEK 

A szerkezeti terv a belterület jelentős részét falusias lakóterület területfelhasználási egységbe 
sorolja. 

Településközponti vegyes területként határozza meg a szerkezeti terv a Fő út templomtól délre 
eső szakasza mentén elhelyezkedő övezeteket, továbbá a Petőfi Sándor utca keleti oldalán, a 
szabadság út és a Rákóczi Ferenc út között elhelyezkedő telkeket. Az Óvoda, a Piac és az Ady Endre 
Művelődési Ház és Könyvtár is ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik. 

A belterületen kereskedelmi szolgáltató területbe tartozik a Huber Tüzép telep. Kereskedelmi-
szolgáltató területbe sorolja a szerkezeti terv a belterülettől északra fekvő Apci Hús Kft. 
húsüzemét, valamint a szintén külterületen elhelyezkedő Farkas major északi végét és a 21-es út és 
a vasút között elhelyezkedő területet, ahol jelenleg lakóházak sorakoznak.  

A temető a belterület keleti határánál a település közepén található. 

Különleges - sport - terület területfelhasználási kategóriába tartozik az apci focipálya, mely a 
Művelődési Ház és a Piac mögött található a Hunyadi László utca mentén.  

Összesen négy települési zöldterület található Apcon. A település északi részében az Árpád út 
végénél található egy zöldterület és az Árpád út és a Bethlen Gábor út szétválásánál egy nagyobb 
park. A település további két távoli szegletében található zöldterület. Az egyik a Kossuth Lajos utca 
kezdetén a település bejáratánál fekszik, a másik a Rákóczi Ferenc út mentén található kis, zárt 
park, melynek közepén egy feszület található. 

Védő erdősáv mindössze egy helyen, a temetőtől északra egy szűk sávban húzódik a hatályos 
településszerkezeti terv szerint. 

A külterület jelentős része mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába tartozik. 
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Erdőterületek a település északi és keleti szélén a magasabb térszíneken helyezkednek el. A 
legnagyobb kiterjedésű erdők a Széles-tó körül, az apci Nagy-hegy és a Kopaszhegyen találhatóak. 

Vízgazdálkodási területek a Zagyva és a Szuha-patak mentén találhatóak. Ezen kívül még elszórtan 
megfigyelhetőek a településen vízgazdálkodási területek. 

Hulladéklerakó területet a település északkeleti sarkában jelöl a szerkezeti terv. 

Iparterületeket jelöl a szerkezeti terv a Vasút utca két oldalán, beleértve a Ferenc majort is. 

A településen áthaladó vasutat és a vasútállomást és annak környékét jelöli közlekedési területként 
a szerkezeti terv. 

Apc déli határánál található egy bányaterület is. 

A felhagyott kőbánya területét rekultiválandó területként jelöli meg a szerkezeti terv. 

3.5.3. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELLENTMONDÁSAI 

Kivágat a hatályos tervből, 
helyszín 

Akkori fejlesztési szándék Jelenlegi állapot, a fejlesztés megvalósult-e? 

 

A Gyár úton gazdasági terület 
lett kijelölve. 

 

   RÉSZBEN 

A területen a gazdasági 
funkció mellett 
továbbra is 
megtalálhatóak a 
lakóházak. 

 

A szerkezeti terven 
mezőgazdasági terület van 
kijelölve. 

 

  NEM 

 

A terület jelenleg nem 
mezőgazdasági 
hasznosítású, hanem 
beerdősült.  

 

A Rákóczi Ferenc út mentén, 
a lakott terület határán, 
tervezett lakóterület került 
kijelölésre. 

 

    NEM 

 

A terület jelenleg is 
mezőgazdasági művelés 
alatt áll. 

 

A Rákóczi Ferenc utcától 
északra tervezett lakóterület 
került kijelölésre. 

 

  NEM 

 

A területen zárt kertek 
és mezőgazdasági 
művelés alatt álló 
területek találhatók. 

 



APC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS   32 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 

Kivágat a hatályos tervből, 
helyszín 

Akkori fejlesztési szándék Jelenlegi állapot, a fejlesztés megvalósult-e? 

 

A Rákóczi Ferenc utca és az 
Árok utca közötti részen 
tervezett lakóterület került 
kijelölésre. 

 

  NEM 

 

A területen zárt kertek 
és mezőgazdasági 
művelés alatt álló 
területek találhatók. 

 

A József Attila utca, a Béke 
utca és a Temető által 
határolt területen tervezett 
lakóterület került kijelölésre. 

 

  NEM 

 

A területen zárt kertek 
és mezőgazdasági 
művelés alatt álló 
területek találhatók. 

 

A lakott terület északi részén, 
az Árpád utca, Rózsa Ferenc 
utca és a József Attila utca 
által határolt területen 
tervezett lakóterület került 
kijelölésre. 

 

  NEM 

 

A terület jelenleg is 
mezőgazdasági művelés 
alatt áll. 

 

A lakott terület északi részén, 
az Árpád utcától nyugatra 
telekmegosztással tervezett 
lakóterület lett kijelölve. 

 

  NEM 

 

Az építkezés nem indult 
meg, a területen a 
korábbi kiszotás alapján 
lévő telkek találhatók. 

 

A Hunyadi László utca és a 
Kossuth Lajos utca közötti 
területen tervezett 
lakóterület lett kijelölve. 

 

   NEM 

 

A terület jelenleg is 
mezőgazdasági művelés 
alatt áll. 
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Kivágat a hatályos tervből, 
helyszín 

Akkori fejlesztési szándék Jelenlegi állapot, a fejlesztés megvalósult-e? 

 

A szerkezeti terv a település 
déli részén lévő területet 
bányaként jelöli meg. 

 

 Jelenleg a 
magánterületen 
bányászati tevékenység 
nem folyik, saját 
használatú tavat és 
pihenőkertet alakítottak 
ki. 
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3.6. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

Apc településképi arculati kézikönyve 
bemutatja a község meghatározó építészeti 
és természeti örökségét, a községet 
napjainkban is meghatározó történelmi 
hagyományokat (pl. bányászat, 
építőanyagok). A kézikönyv településképi 
szempontból négy meghatározó területet 
jelöl ki: 

• Történeti településrész 

• Hegyre felfutó településrész 

• Újonnan épült településrész 

• Gazdasági célú terület 
 
Az általános építészeti útmutató javaslatokat 
tartalmaz a telepítés, a terepalakítás, a 
tömegalakítás, épületmagasság, a tetőforma, 
tetőhajlás, az anyaghasználat, az ajtók, 
ablakok, a kerítések és az utcák, terek 
témakörökben. A meghatározó területekre 
külön ajánlás nem készült, az általános 
ajánlások is jellemzően lakóterületekre 
vonatkoztathatóak. A jó példák magyarországi 
és külföldi épületek közül kerültek ki. 

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2018. (III.1.) önkormányzati 
rendelete meghatározza a helyi védelem 
általános szabályait, az ezzel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettséget, a területi és 
egyedi védelemmel kapcsolatos 
kötelezettségeket. A rendelet négy 
településképi szempontból meghatározó 
területet állapít meg: 

• Faluközpont - Történeti településrész 

• Falusias, folyamatosan beépülő 
településrész 

• Gazdasági karakterű területek 

• A településkép védelme 
szempontjából kiemelt területek (régészeti és műemléki nyilvántartásban szereplő egyedi 
településképi értékek) 
 

A területlehatárolás egyértelműen nem feleltethető meg a kézikönyvben alkalmazott 
lehatárolásoknak. 
A rendelet mellékletében szabályozza az építményekre vonatkozó általános követelményeket, a 
telepítés, az épületek magassága, a tetőidom és hajlásszög, az anyag- és színhasználat és a 
kerítések témakörökben. Az alkalmazott szabályok elsősorban a település kialakult képének 
megőrzését szolgálják, az új épületek illeszkedéséről szólnak. Rendelet nem tér ki külön a gazdasági 
karakterű területek esetleges eltérő igényeihez igazodó szabályok megalkotására. 

Az általános követelményeken túl, a rendelet kizárólag a helyi területi védelem alatt álló területek 
és a helyi védett egyedi értékekre vonatkozóan határoz meg egyedi építészeti követelményeket. 

A rendelet kitér a zöldfelületek gondozásának szabályaira, és a reklámokra, reklámhordozókra 
vonatkozó településképi követelményekre. 
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4. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

4.1. DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 

4.1.1. NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA 

2015. évi KSH adatok alapján Apc lakónépessége 2453 fő volt. 

Az ország területén ma élő népesség korstruktúrája és demográfiai jellemzői alapján nagy 
valószínűséggel a népesség további csökkenésére lehet számítani. Heves megyében is érvényesülnek 
az ország egészére jellemző társadalmi folyamatok, népesedési, népmozgalmi tendenciák, azonban 
a változások bizonyos összetevői az országosnál kedvezőbben alakulnak. 

Jelenlévő összes népesség 

év 1870 1880 1890 1900 1910 1930 1941 1949 1960 1970 

Apc (fő) 1 293 1 346 1 767 2 071 2 287 2 946 2 978 3 152 3 575 3 470 

(Forrás: KSH népszámlálási adatok) 

Állandó népesség 

év 1970 1980 1990 2001 

Apc (fő) 3 545 3 369 2 900 2 790 

(Forrás: KSH népszámlálási adatok) 

Lakónépesség 

év 1970 1980 1990 2001 

Apc (fő) 3 412 3 269 2 860 2 776 

(Forrás: KSH népszámlálási adatok) 

Apc népességének alakulása 1870-2017 között 

 

Az adatsorokat vizsgálva jól követhető a község népességszám változása az eltelt közel 150 év alatt. 
Apc lakossága 1960-ig nőtt viszonylag folyamatosan. Ez idő alatt majdnem megháromszorozódott a 
népesség. Az 1960-as éveket követően viszont csökkenő tendenciát mutat a mai napig. Legnagyobb 
lakosságszám csökkenés 1980 és 1990 között történt. A 2000-es évek végétől lelassult a csökkenés. 
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4.1.2. A NÉPESSÉG KORÖSSZETÉTELE 

 

2011-es KSH adatok alapján a település népességének 15%-a, azaz 385 fő 0-14 év közötti fiatal volt. 
A lakosság döntő többsége vagyis 1469 fő (58%) tartozott a 15-59 év közötti munkaképes korúak 
közé. Viszonylag magas azonban az Apcon élő 60 éves és feletti korosztály aránya is, ez 27%-ot 
jelent. 

Korcsoportok Népesség (fő) 

Apc Hatvani járás Megyei 

0-14 385 7 168 45 329 

15-59 1 469 30 921 186 031 

60- 697 13 157 77 522 

(Forrás: KSH népszámlálási adatok) 

Öregedési mutató 

 

(Forrás: teir.hu/helyzet-ter-kep) 
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Az öregedési mutató a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek (60 évesek és annál 
idősebbek) arányát mutatja. A mutató a jövőbeli tendenciákat vetíti előre. Az országos átlaghoz 
képest jóval magasabb ez a szám, vagyis az idősek aránya a fiatalabb népességhez képest. Apcra 
vonatkozóan 2011-től kezdve a Hatvani járáshoz képest nagyon hasonló adatok láthatóak. 

4.1.3. TÉNYLEGES SZAPORULAT 

Év Élveszületés Halálozás Természetes 
szaporodás, 
ill. fogyás  (-

) 

Vándorlási 
különbözet 

1980-1989 300 460 -160 -249 

1990-2001 315 537 -222 138 

2001-2011 248 488 -240 15 

(Forrás: KSH népszámlálási adatok) 

Apc község lakosságának természetes fogyása figyelhető meg. 1980 és 2011 között a halálozások 
száma igen magas, míg az élveszületések száma alacsony. Az elmúlt bő 10 évben majdhogynem 
duplája a halálozások száma az élveszületések számának. 

Jellemzően az elvándorlások száma meghaladja az odavándorlások számát, viszont elmondható, 
hogy viszonylag kicsi a vándorlási különbözet az elmúlt években. 

 

(Forrás: teir.hu) 
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(Forrás: teir.hu) 

 

4.1.4. A LAKÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA  

Lakások Darab 

Lakott 997 

Nem lakott 103 

Üdülő 0 

Összesen 1 100 

(Forrás: KSH adatok, 2011) 

2011-ben Apcon az 1100 lakásból 997 volt lakott, ez körülbelül 90%-os arányt jelent. 

  Építési év Összesen 

1946 
előtt 

1946–
1960 

1961–
1970 

1971–
1980 

1981–
1990 

1991–
2000 

2001–
2005 

2006-
2011 

Hatvani 
járás 

4 091 4 953 4 115 4 113 2 906 782 521 475 21 956 

Apc 311 307 196 141 98 32 7 8 1 100 

(Forrás: KSH adatok, 2011) 

Apcon és a Hatvani járásban általánosságban is megfigyelhető, hogy szinte folyamatosan csökkent 
1960-as évektől 2011-ig az épített lakások száma. 
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  Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort 
nélküli 

Szükség- 
és egyéb 

lakás 

Összesen 

db % db % db % db % db % 

Hatvani járás 10 220 46,5 9659 44,0 711 3,2 1271 5,8 95 0,4 21 956 

Apc 491 44,6 470 42,7 49 4,5 87 7,9 3 0,3 1 100 

(Forrás: KSH adatok, 2011) 

A lakások komfortosság szempontból jó állapotban vannak. A 2011-es népszámlálás adatai szerint az 
Apcon található lakások 87,3%-a összkomfortos, illetve komfortos kategóriába tartozik. Komfort 
nélküli, a szükség- és egyéb lakások aránya 8,2%-os, ami a járáshoz viszonyítva magasabb arány. 

4.2. A TÁRSADALOM TÉRBELI RÉTEGZŐDÉSE 

Apcon a legnagyobb számú nemzetiség a cigány, a település teljes lakosságának körülbelül 5%-át 
adja. A népszámlálási adatok alapján kisebb arányban német, román, szlovák és ukrán 
nemzetiségek is élnek a községben. 

 
A nemzetiség, az anyanyelv, a család, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint (2011) 

magyar cigány német román szlovák ukrán hazai nemzetiségek 
együtt 

egyéb 

2318 133 20 5 4 3 169 25 

(Forrás: KSH népszámlálási adatok) 

4.3.  TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK 

Apcon az alábbi civil szervezetek találhatóak meg: 

• Közösen Apcért Egyesület: 
Az egyesület 2003-ban jött létre. Céljuk a település harmonikus fejlődésének elősegítése, 
településfejlesztés, lokálpatriotizmus, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása 
és környezetvédelem. 

• Makettezők baráti köre 

• Szabadidő Klub: 
A Szabadidő Klub szintén 2003-ban alakult meg 27 fővel a Művelődési Házban. Fő célja a 
nyugdíjas korosztálynak hasznos elfoglaltságot adni, előadásokat és kirándulásokat 
szervezni. A klub tagjai havonta találkoznak a művelődési házban. 

• Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 

• Rákellenes Liga Apci Alapszervezete 

• Apci iskoláért, óvodáért egyesület 

• Somlyó-hegyi Földtulajdonosi Közösség 

• Sportegyesületek: 

• Apci Torna Egylet 

• MTTSZ Somlyó-hegyi Lövészklub 

• Postagalamb Sport Egyesület V9 
Testvérkapcsolatok: 

• A Bács-Kiskun megye északi részén található Kunadacs 1991 óta testvérvárosa Apcnak. 

• Német testvértelepülése, Winkelhaid, amely Nürnberg mellett található. 1994 óta tart a 
kapcsolat. 

Borászat: 
Apc és környéke Mátra védettségét élvezi az északi széllel szemben. Szőlőtermesztéshez kedvező 
mikroklíma alakult ki, melynek köszönhetően már évszázadok óta tart a híres helyi bortermelés. A 
vidékre jellemző szőlőfajták: chardonnay, Irsai Olivér, leányka, szürkebarát, kékfrankos, cabernet 
frank, cabernet suavignon. 
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5. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

5.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

Apcon a humán közszolgáltatások megfelelő színvonalon működnek. Az alapellátás helyben, egyéb 
közellátási intézmények a járási központban, Hatvanban, illetve a megyeszékhelyen, Egerben 
érhetők el a lakosság számára. Pásztó, ugyan Nógrád megyéhez tartozik, azonban közelsége miatt 
valós alternatívát kínál egyes szolgáltatások elérhetősége terén. 

Oktatás 

Apcon található óvoda és általános iskola is. Ezek látják el az alapfokú oktatási feladatokat a 
településen. Az Apáczai Csere János Katolikus Általános iskola 174 (2016) férőhelyet biztosít, míg a 
Gyöngyszem óvoda 75 fővel működik. Középiskola legközelebb Zagyvaszántón van, de Hatvanban és 
Pásztón is megtalálható. 

Egészségügy 

Apcon központi háziorvosi ügyelet működik. Kórházi ellátás Hatvanban biztosított. Gyógyszertár 
található a településen, mely hétköznap tart nyitva, illetve fogorvos is működik a községben.  

Szociális ellátás, gondozás 

A településen két klub és egy napközis otthon van az idősek számára. Az idősek nappali ellátásában 
20 engedélyezett férőhely van. Szociális étkeztetés is működik a településen. Apcon található egy 
bölcsőde, mely 24 főnek tud biztosítani férőhelyet. Továbbá családgondozó szolgálat is található 
Apcon, mely szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást biztosít. Illetve az anyagi 
nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz és a szociális ellátáshoz 
hozzájutást szervez. Az idős, egyedülálló lakosok látogatását is feladatuknak tekintik. 

Kultúra 

Apcon a régi Szent-Iványi kastélyban működik az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár. Csütörtök 
és vasárnap kivételével nyitva tart.  

A település számos eseményt szervez az év folyamán, amelyek hozzájárulnak a helyi közösség 
összekovácsolásához. Jelentősebb rendezvények: farsang, május elsejei családi nap és főzőverseny, 
gyereknap, Szent Iván éj, néptánc tábor, szüreti felvonulás, könyvtár hét és falukarácsony. 

Közbiztonság 

A rendőrkapitányság Hatvanban található, de polgárőrség működik a településen, illetve ebrendész, 
gyepmester is tevékenykedik a községben. 
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6. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018-as gazdasági évnyitóján elmondta, hogy 2017-ben 
jól teljesített a megye gazdasága, a korábbi évekhez képest több beruházás történt, és az 
előállított érték is nagyobb volt. 2017-ben az egy főre jutó beruházások értéke és az egy főre jutó 
ipari termelés is meghaladta az országos átlagot. 

6.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE 

A település gazdaságának alakulását szemlélteti a településen regisztrált vállalkozások száma, és 
annak változása. 

 

(Forrás: teir.hu) 

A beregisztrált gazdasági vállalkozások számának alakulása figyelhető meg a fenti ábrán. Látható, 
hogy 2000-től 2014-ig szinte végig folyamatosan nőtt, kivéve 2006-ban, amikor egy kisebb mértékű 
visszaesés volt tapasztalható, majd 2007-ben megugrott a vállalkozások száma. Utána lassú 
növekedés volt megfigyelhető. A tendencia megegyezik az országos és megyei tendenciákkal, 
azonban az ezer lakosra vetített érték jóval alul marad akár a hatvani járáshoz képest is. 
Megfigyelhető, hogy a növekedés üteme is elmaradt az országos, megyei és járási értékektől, így 
Apc lemaradása egyre erősödött. 

6.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 

Apc fő gazdasági ágazata a mezőgazdaság. Zagyvagyártelepen, mely a szomszédos Zagyvaszántóval 
egységben kialakított iparterület, alumíniumiparban működő vállalkozások telephelyei találhatóak. 
2011 és 2014 között a regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaságban enyhe növekedést 
mutatott. Három év alatt 62-ről 65-re nőtt a számuk. Ez jelentősen elmarad a járás más 
településeitől, 2014-ben a legtöbb mezőgazdasági vállalkozással rendelkező településen, Horton ez 
az érték az apci tízszerese, 665 (!) volt. Magas a mezőgazdasági vállalkozások száma Hatvanban, 
Ecséden, Csányban és Boldogon is. 
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Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 
ágakban 

 

(Forrás: teir.hu) 

Apc nem rendelkezik szálláshely szolgáltatással, így a vendégéjszakák száma is nulla a településen. 
A járáson belül egyedül Hatvanban működik jelentősebb szálláshely szolgáltatás. A településen 
belüli szolgáltatások elsősorban a helyieket célozzák meg, egyedül a 21-es út mentén található 
csárda épít az átutazók vásárlóerejére. 

6.3. A TELEPÜLÉS FOGLAKOZATÁSI MUTATÓI 

Apcon, az országos átlaghoz hasonlóan, a munkanélküliségi ráta 2008-2012 között, a gazdasági 
válság során volt a legmagasabb. 2015-re 7,15%-ra mérséklődött, mely megközelíti a 2008-előtti 
időszak értékeit. A járás egészét tekintve csak Csány és Lőrinci rendelkezik rosszabb mutatókkal, 
míg Hort és Hatvan a legjobbakkal. Apcon magas, 2015-ben 12,65% volt, a pályakezdő 
munkanélküliek aránya a nyilvántartott álláskeresők között. A járás egészét tekintve, Apcon az 
átlagosnál alacsonyabb az adófizetők aránya, 43%. 

A regisztrált munkanélküliek legnagyobb része az általános iskolai végzettséggel rendelkezik, de 
jelentős a szakmunkás, szakközépiskolai, technikumi és gimnáziumi végzettségűek aránya is. Kicsi a 
legalacsonyabban (általános iskola 8 osztályánál kevesebb) és a legmagasabban (főiskola) képzettek 
aránya.  

Regisztrált munkanélküliek (db), 2016 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

96 

Egy éven túl nyilvántartott 
álláskeresők száma 

14 

Általános iskola 8 osztályánál 
kevesebb végzettségű 

6 

Általános iskolai végzettségű 36 

Szakmunkás végzettségű 25 

Szakiskolai végzettségű 3 

Szakközépiskolai, technikumi, 
gimnáziumi végzettségű 

24 

Főiskolai végzettségű 2 

(Forrás: teir.hu) 

Munkanélküliségi ráta (%) 
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(Forrás: teir.hu) 
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7. ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

7.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS 

Apc község önkormányzatának általános fejlesztési elképzelései a költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A 
megfelelő adópolitika mellett a község önkormányzata ésszerű ingatlangazdálkodással képes a 
település pénzügyi stabilitását fenntartani.  

Apc Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a bevételek főösszege közel 592 millió Ft 
volt. Az önkormányzat bevételét képezi a gépjármű adó (40%-a) és az iparűzési adó. Apcon jelentős 
iparterületek találhatóak, így az iparűzési adó ténylegesen is meghatározó bevételforrás. 

Az önkormányzat a tulajdonában álló ingatlanok bérbeadásával is szert tesz bevételekre. Ilyen 
ingatlanok a tornacsarnok és a Művelődési Ház. 

Az Önkormányzat gondoskodik a kötelező feladatokról, mint az alapfokú nevelés, az egészségügyi 
alapellátások, a szociális alapellátások (szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, házi 
segítségnyújtás), a közvilágítás és a helyi utak fenntartása. 

7.2. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 

A községben bölcsőde, általános iskola, óvoda, gyermek háziorvos, felnőtt háziorvos, védőnő, 
művelődési ház, könyvtár, fogászat működik. 

7.3. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANVAGYON KATASZTER 

Az önkormányzati ingatlanvagyon katasztert a 2018-as földhivatali alaptérkép alapján mutatjuk be. 

• Az önkormányzat forgalomképtelen ingatlanvagyonát képezi a belterületi úthálózat jelentős 
része és néhány külterületi út is.  

• Ezen kívül jellemzően önkormányzati tulajdonúak az intézmények: az árpád út menti park, a 
temető területe és a mellette lévő üres telek, a piac, a sportpálya és a Művelődési Ház 
telke, a templomkert, az Apáczai Csere János Általános Iskola, a tornaterem, a rendőrség, a 
Polgármesteri Hivatal és a Bölcsőde. Szintén az önkormányzat tulajdonában áll a 
hulladéklerakó déli része. 

• A Kossuth Lajos úttól délre eső terület, a szerkezeti terven lakóterületként jelölt, a 
valóságban beépítetlen terület egy része is az önkormányzat ingatlanvagyonát képezi. 

• További önkormányzati telkek találhatóak a lakótömbök belsejében, melyek közterület felől 
nem megközelíthetőek. 
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8. A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

8.1. A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

Apc több feltárt lelet szerint már az újkőkorban is létezett. Az avar korból és a honfoglalás idejéből 
is maradtak emlékek. Az 1332-37-es évi pápai tizedjegyzékben Opuz néven fordul elő a település. 
Opuz nembeli Detric fia Gergely volt a község ekkori birtokosa. Valószínűleg innen származik a 
település neve is. Ebben az időben fejlett földművelés és jelentős bortermelés is zajlott a 
térségben.  

A XV. században a faluba husziták telepedtek le. Apc Római katolikus temploma is ebből az időből 
való, melyet 1775-ben átépítették barokk stílusban. 

A XVIII. századtól már mezővárosként említették Apcot. A környék kereskedelmi központja volt, 
három országos hírű kirakodó vásárával. A XVIII. század második felétől a Grassalkovich birtok 
részévé vált, majd 1873-ban Szent-Ivány Farkas vásárolta meg és ő építette a kastélyt 1876-ban. Az 
ipari fejlődés megindult a kőbánya és vasút, illetve cserép- és téglagyár révén. 

XIX. századtól már iskola, közkút, posta és távíróhivatal és csendőrőrs is működött a településen. A 
II. világháború következtében viszont a népesség megtizedelődött. A háború után megkezdődött a 
földosztás és a háborús károk helyreállítása. 1950-től termelőszövetkezetek alakultak. A község 
fejlődéséhez hozzájárult számos középület megépülése, illetve a települése ekkor vált ismét önálló 
tanácsú községgé. Polgármestert és képviselő testületet választottak az 1990-es önkormányzati 
választások során, illetve a község önkormányzati igazgatás alá került. 

8.2. A TELEPÜLÉS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA A KATONAI FELMÉRÉSEK 
TÜKRÉBEN 

Az első katonai felmérés (1784) 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

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

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

 

A belterület tovább bővült, jelentősebb mennyiségű lakóépületet a Rákóczi utca két oldalára 
építettek, de több utca mentén épültek még házak. A lakott terület Somlyó hegy felőli oldalán 
található az Újtemető. 
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8.3. A TELEPÜLÉS JELENLEGI SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA 

A település jelenlegi szerkezetét nagyban meghatározzák az észak-déli irányba futó vonalas elemek: 
a Zagyva, a 21-es út és a 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal. A 21-es úttól nyugatra 
mezőgazdasági területek és egy részben Jobbágyi területén elhelyezkedő hulladéklerakó található. 
A 21-es út és a Zagyva közötti sávban a mezőgazdasági területek fekszenek. Ebben a sávban halad a 
vasútvonal, melynek megállója közelében Zagyvagyártelep néven gazdasági-ipari jellegű terület 
alakult ki. A terület közvetlenül kapcsolódik, a telep folytatódik Zagyvaszántó irányába.  

A belterület a Zagyva keleti oldalán a folyó és a Somlyó-hegy között helyezkedik el. A belterület is 
inkább észak-déli irányban elnyújtott formájú. A jelenlegi szerkezetben felismerhető az ősi 
településmag szabálytalan úthálózata és telekkialakítása. A Fő út és a Bethlen Gábor út (később 
Petőfi Sándor út) egy szilvamag alakú területet zár közre, mely hat kisebb tömbre bomlik. A 
területen a lakóépületek mellett számos kereskedelmi szolgáltató funkció is megtalálható. A község 
főbb intézményei is a szilvamag szerű központi rész körül, annak határa mentén helyezkednek el. 
Sajátos településszerkezeti karaktere van az Erzsébet utcának és a Rózsa köznek és a Rózsa útnak. 
Feltételezhetően a többszörös telekosztások során az Erzsébet utca és a Rózsa Ferenc utca közötti 
tömbben szabálytalan, kis méretű telkek alakultak ki, melyek egy részének megközelítése nehézkes, 
maga a Rózsa utca közterület is csak a lakóépületek telkein, vagy egy saját használatú úton 
keresztül érhető el. Az alaptérkép egy másik területen, az Árok utca mentén is a 
településszerkezettől eltérő, csak gyalogosan megközelíthető apró telkeket és épületeket jelöl, 
azonban ezek az épületek napjainkra elbontásra kerültek. A terület jelenleg fizikailag nincs 
felosztva, bozótossal benőtt. 

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

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

8.4. TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

Belterület 
Apc belterületét elsősorban falusias területhasználat jellemzi. A lakóépületekhez jellemzően 
gazdasági épületek vagy épületrészek is tartoznak, a kertet sok esetben haszonkertként alakították 
ki. Kertvárosias területhasználat a Harkály utca, Szabadság utca és az 570 hrsz.-ú út által határolt 
tömbben figyelhető meg, ahol ikres beépítést találunk. Kertvárosi területhasználatba sorolható még 
a Bagolyvár, az egykori kőbánya vezetésével megbízott mérnök részére épült, nagyobb telken, 
szabadon álló beépítéssel elhelyezett lakóház. 

Apcon az intézmények kisebb csoportokban helyezkednek el. A Szent István téren és környezetében 
található a Szent István római katolikus templom, az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola, 
a Plébánia, a Házi gyermekorvosi rendelő és a Rendőrség. Az Erzsébet téren kapott helyet a 
Polgármesteri Hivatal és az Apc Községi Bölcsőde. A Petőfi tér környezetében áll az Ady Endre 
Művelődési Ház és Könyvtár, a Posta, az Apci Gyöngyszem Óvoda és a Gondozási Központ. Nem 
messze található a felnőtt háziorvosi rendelő. 

A piac és a sportpálya a Művelődési Ház mellett kapott helyet. A temető az Apci Nagy-hegy 
lankáinál, az Újtemető utcában fekszik. 

Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató funkciót a belterületen elsősorban az ősi településmagon belül, 
elszórtan találunk. Üzletek, élelmiszerboltok különálló épületben, vagy lakó területhasználat 
mellett másodlagos funkcióként is megjelennek. A szolgáltatások köre elsősorban a helyi közönséget 
célozza meg. Bejárásunk alkalmával több esetben is tapasztaltuk, hogy az üzletként kialakított 
helyiség vagy épület használaton kívül állt. Az gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató épületek 
léptékükben illeszkednek a környező lakóházakhoz, funkciójukhoz környezetszennyező, 
egészségkárosító vagy jelentősebb zavaró hatás nem társul. Egyedül az egykori gőzmalom területe 
számít jelentősebb méretű gazdasági területnek a Bethlen Gábor utcában. A létesítményt jelenleg a 
Avonmore-Milkmen Kft. hasznosítja. 
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Apcon két nagyobb és néhány kisebb zöldterület található. A szilvamag szerű központi rész északi 
csúcsa, a Bethlen Gábor és Árpád út találkozásánál elhelyezkedő háromszög alakú terület játszó és 
pihenőparkként lett kialakítva. Az Árpád út északi részén, a beépített terület határához közel, egy 
játszótér található. A Petőfi téren gondozott zöldfelületet alakítottak ki, míg a Rákóczi Ferenc út 
mentén, az egykori Fűzkút területén parkot hoztak létre, melyben keresztet állítottak. 

Külterület 
Apc külterületének túlnyomó részét szántók borítják, ami mellett az erdő, bozót, illetve 
gyepterületek foglalnak el nagy területeket. A közigazgatási terület középső, illetve nyugati részén 
a szántók vannak túlsúlyban, míg a keleti területen az erdő, gyep, illetve bozót.  

A nyugati területeken elhelyezkedő szántóföldeket helyenként erdősávok tagolják, illetve keresztezi 
a 21.sz. főút, valamint a Hatvan- Somoskőújfalu vasútvonal. A településnek ezen a részén folyik 
keresztül a Szuha-patak, illetve a Zagyva. Mind két vízfolyás mellett gyepterületek figyelhetőek 
meg. A 21. sz. főút csomópontja mellett gazdasági, ipari, valamint lakóterületek találhatóak. A 
település vasútállomása is ezen a részen helyezkedik el. A közigazgatási terület északnyugati 
csücskében különleges hulladéklerakó terület található.  

A külterület nyugati részén, a belterülettel határosan helyezkedik el az Apci-hegy, illetve a Kopasz-
hegy. Mind két hegyoldalon erdő, illetve bozótos parlag területek találhatóak, illetve bánya 
területek. Az Apci hegyen már felhagyott bányák, míg a Kopasz-hegyen még jelenleg is művelés 
alatt álló bánya található.  

A település egykori zártkerti területein túlnyomórészt erdő, illetve gyep található, csak kis részt 
művelnek, az is szántó területhasználatban van. A belterülettől északra különleges mezőgazdasági 
üzemi, illetve gazdasági területek helyezkednek el, valamint két lakó ingatlan is megtalálható itt. A 
belterülettől északkeletre található a Ferenc tanya, továbbá a Molnár Tanya a belterülettől délre 
mezőgazdasági üzemként hasznosított. Az utóbbihoz egy kisebb tó is tartozik.  

Az Apci tengerszem a közigazgatási terület északkeleti részén erdő területek között helyezkedik el. 
Ez is fontos vízgazdálkodási terület. Az Apci tengerszemtől északra szőlő területhasználatú területek 
is megtalálhatóak.  

8.5. A TELEKSTRUKTÚRA ÉS BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLATA 

A telekstruktúra és a beépítettség vizsgálatát a 2018-as földhivatali alaptérkép adatait alapul véve 
végeztük el. A vizsgálatokat a V3 és V4 tervlapokon mutatjuk be. 

Apcon az ősi településmag területén és a Rákóczi Ferenc út déli oldalán találhatóak a legkisebb 
méretű telkek. Az 500-100 m2 közötti telekméret a meghatározó, de nem ritka a 200-500 m2 közötti 
nagyság sem. Ennél kisebb telkek csak elszórtan, főleg beépítetlenül a tömbbelsőkben vannak jelen.  

Gyakoriak az 1000-200 m2 nagyságú telkek is, melyek megjelennek az ősi településmagban, a 
Rákóczi Ferenc út és a Petőfi Sándor út közé eső területen, illetve az Árpád út északi szakasza 
mentén is.  

A belterületen ennél nagyobb, 2000-5000 m2 nagyságú telkek is előfordulnak, jellemzően a 
belterület határ mentén, ahol a hagyományos szalagtelkek még nem kerültek felosztásra.  

A külterületen az 1-10 ha közötti telkek a leggyakoribbak. 

A legmagasabb beépítettséggel rendelkező telkek a Kossuth Lajos utcában találhatóak, ahol a 
kisméretű telkeken nem ritka a 60% fölötti beépítettség sem. Fontos azonban kiemelni, hogy az 
ilyen magas beépítettség csak néhány telket érint. Az ősi településmag területén relatív magas a 
beépítettség, a belterület határ mentén fekvő hosszú szalagtelkekhez képest. Leggyakrabban a 10-
20% és a 20-30% közötti beépítettség fordul el, teljesen inhomogén módon keveredve. 

Az ősi településmaghoz hasonlóan 10-20% és a 20-30% közötti beépítettség jellemzi a Rákóczi út déli 
és a Szabadság út északi oldalát. 

A belterület határában elhelyezkedő szalagtelkek esetében a nagy telekméret miatt a 10% alatti 
beépítettség a jellemző. Az Ady Endre, Dózsa György és Táncsics Mihály utcák esetében 10-20% 
körüli beépítettség a meghatározó. 

Zagyvagyártelep területén 30-50% közötti beépítettséget figyelhetünk meg. 
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A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat az ősi településmag négy tömbjére határoz meg 60%-os 
beépíthetőséget. Ezek a tömbök a Fő út mentén helyezkednek el a templom és a Petőfi tér közötti 
szakaszon. 50%-os a maximális beépíthetőség a Művelődési Házzal szembeni tömbben és a Rózsa 
utca, József Attila utca közötti tömbökben. Ezeken a területeken túlépített telek egyedül a Kossuth 
Lajos utcában található, a többi részen a telkeken további beépítés is megengedett. A belterület 
további részein 30%-os beépítettséget határoz meg a helyi építési szabályzat. Ez nagyrészt a 
kialakult állapothoz képest magasabb beépítettség. Kivételt jelentenek az ősi településmag egyes 
tömbjei és a Rákóczi út déli oldala, ahol kisebb arányban előfordulnak túlépített telkek. 
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9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

9.1. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

9.1.1. INTÉZMÉNY ÉPÜLETEK  

Az intézmény épületek jellemzően minden településen egyedi kialakításúak, eltérnek a környező 
lakóterületek épületeitől. Apcon az intézmények jellemzően az ősi településmag halmazos középső 
része körül, kisebb csoportokban helyezkednek el. 

Apcon az intézmény épületek jellemzően földszintes kialakításúak, magastetővel. Kivételt jelent a 
vasúti fogadóépület, ami kétszintes, és az Apáczai csere János Katolikus Általános Iskola épületei, 
mely közül az egyik földszint+emelet, míg a másik földszint+két emelet+tetőtér nagyságú. A 
tornacsarnok, a funkciónak megfelelően, nagy belmagasságú, dongaépület. A bölcsőde, a háziorvosi 
rendelők és a rendőrség épülete megjelenésében és tömegformálásában a környező 
lakóterületekhez illeszkedő. 

Építészeti kialakítás tekintetében kiemelhető az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, mely az 
1876-ban épült Szent-Ivány kastélyban kapott helyet.  

  

Polgármesteri Hivatal Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 

  

Bölcsőde Apci Gyöngyszem Óvoda 

  

Tornacsarnok Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola 
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Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola Szent István római katolikus templom 

  

Felnőtt háziorvosi rendelő Házi gyermekorvosi rendelő 

  

Rendőrség épülete (Körzeti megbízott) Vasútállomás 

 

9.1.2. GAZDASÁGI-KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK 

Az intézményekhez hasonlóan, jellemzően a gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató funkcióhoz 
kapcsolódó épületek megjelenése is eltér a lakóépületektől.  

Apcon a legjelentősebb gazdasági terület Zagyvagyártelepen létesült, mely összenőtt a szomszédos 
Zagyvaszántó gazdasági területével. A helyszínen a településhatár nem érzékelhető. A 21.sz. főút 
mentén kisebb telephelyek, míg a Jobbágyiba vezető út mentén az Apci Hús Kft. telephelye 
található. Az épületek jellemzően nagy alapterületűek, funkcióhoz igazodó kialakítással. A 
csarnoképületek mellett megtalálhatóak a telephelyekhez kapcsolódó többszintes irodaépületek is. 

A belterületen számos kereskedelmi-szolgáltató egység található, elsősorban élelmiszerboltok. Ezek 
jellemzően szabadon álló beépítési móddal, földszintes kialakítással létesültek. Elsősorban a Fő 
utca, a Petőfi utca és Kossuth utca mentén a lakóépületeknek megfelelő telepítéssel és 
tömegformálással kisebb szolgáltató helyek, üzletek találhatóak. Néhány esetben a kereskedelmi-
szolgáltató funkció csak kiegészítő, fő funkciónak megmaradt a lakó rendeltetés. 
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21. sz. főút menti gazdasági terület 21. sz. főút menti gazdasági terület - Étterem 

  

Zagyvagyártelep Zagyvagyártelep 

  

Élelmiszerbolt Élelmiszerbolt 

  

Kereskedelmi-szolgáltató funkció lakóterületen Kereskedelmi-szolgáltató funkció lakóterületen 

 

9.1.3. LAKÓÉPÜLETEK 

Apcon a lakóépületeknek számos alaptípusa figyelhető meg. Ezek bizonyos utcaszakaszokon 
egységesen jelennek meg, de sok helyen a különböző épülettípusok keverednek egymással. A 
település nagy részén a falusias területhasználat jelenik meg, melynek megfelelően az egy lakást 
tartalmazó falusi épületek és családi házak jellemzőek. 
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Az ősi településmag területén jellemző a klasszikus falusi lakóépületek utcai homlokzaton L-
alaprajzban történő bővítése, mely során hézagosan zártsorú beépítés alakul ki. Az épületek 
földszintesek, utcával párhuzamos gerincű magastetővel. Jellemzőek a lakóépület mögött 
elhelyezkedő gazdasági épületek vagy épületrészek. 

Oldalhatáron álló vagy fésűs beépítési móddal épültek a klasszikus falusi földszintes, nyeregtetős 
háromosztatú lakóépületek. Apcon az utcai homlokzat oromfalas (esetenként csonkakontyolt) 
kialakítása jellemző. Egyes esetekben az épületek utcai traktusát kibővítették, mely épületrész 
sátortetős lefedést kapott. A kibővített homlokzati szakasz mögött továbbra is megtalálható a telek 
mélyébe benyúló, hosszú, egytraktusos épületrész, mely mögé a gazdasági épületek sorakoznak fel. 

A településen elszórva, és egyes utcákban kizárólagosan is megjelennek a 60-70-es években épült 
földszintes, sátortetős kockaházak. Közös jellemzőjük a két traktus széles alaprajzi kialakítás, és az 
egységes megjelenés. Apcon - a domborzati viszonyokhoz igazodóan - a földszintes alaptípuson kívül 
pincével, alagsorral vagy szuterén szinttel kibővített kockaházak is megtalálhatóak. Ezeket a lejtős 
telek adottságait kihasználva alakították ki. Az utca felőli megjelenésükben érzékelhető a 
megnövekedett épületmagasság. 

A 70-90-es évek között számos két traktusos családi ház épült a településen. Ezek egy része 
lebontott falusi épület helyén áll, elszórtan a településen, más részük azonban közel azonos időben 
beépült utcaszakaszokat alkot (pl. Orgona utca). Közös jellemzőjük a magastetős (általában 
sátortető) kialakítás. Előfordul földszint+tetőtér, földszint+emelet és akár földszint+emelet+tetőtér 
szintszámú megoldás is. Néhány esetben pince vagy alagsor is tartozik az épülethez. 

Az 1940-ben létrehozott Országos Nép- és Családsegító Alap nagycsaládosoknak nyújtott lakáshoz 
jutási segítséget. Apcon a Harkály utca, Szabadság utca és az 570 hrsz.-ú út által határolt tömbben 
ikerházak épültek.  

  

Hézagosan zártsorú beépítés az ősi településmagban L-alaprajzú lakóépület 

  

Fésűs beépítés a Szabadság u.-ban Klasszikus falusi lakóépület 
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Utcakép oldalhatáron álló kockaházakkal Kockaház 

  

Kockaházak lejtős terepen (pince/alagsor/szuterén) Szuterén+földszintes kockaház 

  

Utcakép családi házakkal Tetőtér-beépítéses családi ház 

  

Földszint+emelet nagyságú családi ház Földszint+emelet+tetőtér beépítéses családi ház 
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Ikres beépítés Ikerház  

 

9.2. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

9.2.1.  ORSZÁGOS VÉDELEM, MŰEMLÉKEK 

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 

 

9.2.2. 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 – a főváros esetében a fővárosi 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 

 

9.2.3. RÉGÉSZETI TERÜLETEK 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik a régészeti lelőhelyek 
védelmével kapcsolatos szabályokról, melyeket a lent felsorolt területek esetében figyelembe kell 
venni.  

A régészeti területekre vonatkozó adatszolgáltatás jelenleg még nem áll rendelkezésünkre. 

9.3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI 

A beépítettség vizsgálat során, a 8.5 fejezetben bemutattuk, hogy Apcon néhány területen 
előfordulnak túlépített telkek. Konfliktust jelenthet a lakók számára, hogy a hatályos jogszabályok 
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alapján egyes telkeken további építkezés már nem megengedett, miközben akár a szomszédos 
telkeken hasonló fejlesztéseket véghezvittek a múltban. A felülvizsgálat során vizsgálni szükséges, 
hogy a beépítési százalék káros hatások nélkül megnövelhető-e, hogy az a gyakorlati 
beépítettséghez jobban igazodó legyen. 

Problémát jelent, hogy az  ősi településmag területén számos korábban üzlethelyiségként kialakított 
épületrész használaton kívül áll. A tulajdonos vagy bérlőváltás, időszakos üresedés természetes 
folyamat, azonban a hosszú távon üresen álló épületek kedvezőtlen hatással vannak a 
településképre és a szubjektív biztonságérzetre. Emellett a gazdátlan, rendszeres karbantartást 
mellőző épületek amortizációja is jelentősen gyorsabb. A településfejlesztési koncepció készítése 
során érdemes a probléma megoldására javaslatokat kidolgozni. 

Az egykori malom épületei és a hozzá tartozó lakóépület napjainkban alulhasznosított, elhanyagolt 
állapotú. Az Erzsébet téren álló, egykor szórakozóhelyként működő kétszintes épület a bejárás 
időpontjában üresen állt, felújításra szorult. A létesítmények fizikai állapota és hasznosítása 
méretükből adódóan különösen fontos a település számára, jelentős hatással bír a településképre. A 
megfelelő hasznosítás kiválasztása során törekedni kell a lakókörnyezetre nem zavaró funkció 
megtalálására. 

A Rózsa út és az 
Erzsébet utca közötti 
tömbbelső beépülése 
során a 79 hrsz.-ú 
Rózsa köz és a 88- 
hrsz.-ú Rózsa út 
alakult ki. Mindkét 
közterület szűk 
keresztmetszetű, így 
a belső területek 
gépjárművel nem 
közelíthetőek meg. A 
Rózsa köz végén, 
feltételezhetően a 
nehéz 
megközelíthetőségből 
adódóan, leromlott 
állapotú épületek, 
illegális szemétlerakó 
található. A Rózsa út 
(88. hrsz.) településrendezési szempontból speciális helyzetű. A tömbbelsőben található közterület, 
mely más közterületekről nem megközelíthető, a gyakorlatban az 59.hrsz.-ú saját használatú útról 
érhető el. A tömbben egyetlen olyan telek sem található, mely kizárólag a rózsa útról (88.hrsz.) 
lenne megközelíthető, azonban hét lakóépület is igazodik az utcavonalhoz.  

Apc területén több olyan zsákutca is található, ahol nem megoldott a gépjárművel történő 
megfordulás. Ilyen utca az Újtemető utca is, melynek utolsó házában található Folk Art Néprajzi 
Gyűjtemény, mely megközelítés így nehézkes. 
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10. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

10.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

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

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

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

 

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

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

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

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

A terület növényzetére régen a puhafa ligeterdő volt a jellemző, melynek mára csak töredékei 
maradtak fenn. Továbbá a mocsárrétekből, nádasokból és magas sásosokból álló vízparti növényzet 
is előfordul. A magasabban fekvő területeken cseres- gyertyános tölgyesek találhatók.  
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10.2. TERMŐFÖLD MŰVELÉSI ÁGAK ÉS A MINŐSÉGI OSZTÁLYOK 

Apc tájhasználatának értékelése egyrészt a művelési ágak megoszlása, másrészt a helyszíni bejárás 
alapján történik. 

Művelési ágak megoszlása Apcon 

 

Megnevezés Összesen (ha) Arány (%) 

Szántó 1073,84 52,4% 

Gyümölcsös 0,06 0% 

Kert 1,89 0,1% 

Gyep (legelő, rét) 312,98 15,3% 

Mezőgazdasági terület 1388,77 67,8% 

Erdő  255,23 12,5% 

Termőterület 1644 80,3% 

Kivett 402,91 19,7% 

Összesen 2046,91 100% 

 

Apc településen a szántó művelési ág a legelterjedtebb, de a kivett területek, a gyep és erdő 
területek is nagy arányban fordulnak elő. Apc korábbi zártkerti területein, továbbá a falu északi 
végében kert és gyümölcsös területek találhatóak, azonban ezeknek a művelési ágaknak az aránya 
eltörpül az előbb említettekéhez képest. A kert művelési ágba tartozó területek mindössze 1,89 
hektárt tesznek ki, mely a település közigazgatási területének mindössze 0,1 százaléka. Gyümölcsös 
művelési ágba csak egyetlen 0,06 hektáros földterület tartozik, mely az egykori, északi zártkert 
területén helyezkedik el.  
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osztályokba tartozó földek egyre halványabb árnyalattal kerültek feltűntetésre. Apc legjobb 
minőségű szántóterületei a közigazgatási területének a keleti felében találhatóak. A Zagyva folyó és 
a Szuha patak között egy erdős töltés mentén helyezkednek el a legjobb minőségű szántók. Jóval 
rosszabb minőségűek a belterülettől keletre húzódó szántók a Kopaszhegy és az apci Nagy-hegy 
lábainál. 

A gyep művelési ágba tartozó 
területek Apc közigazgatási 
területének 15,3%-át foglalják el. A 
gyepterületek magukba foglalják a rét 
és legelő területeket. Ezek leginkább 
Apc nyugati felében jellemzőek, azon 
belül is a dombok mentén. A 
mellékelt térképen a 
szántóterületeknél részletezett 
módszerhez hasonlóan vannak jelölve 
a különböző minőségű gyepek. A 
legjobb minőségű területek a 
kopaszhegyi kőbánya körül, a Szuha-
patak mentén, illetve a település 
északi részén, a Zagyva keleti oldalán 
helyezkednek el.  

Apc közigazgatási területének 12,5 %-
án erdő található. A 255 ha-os erdős 
területek a település közigazgatási 
területének keleti felében 
helyezkednek el, a belterülettől 
északra és keletre. Nagy kiterjedésű 
erdős területek borítják az apci 
tengerszem körüli területeket, 
valamint az apci Nagy-hegy és a 
Kopaszhegy lejtőit.  

Az erdőterületek az elsődleges 
rendeltetés szempontjából gazdasági, 
közjóléti, védelmi és egyéb részlet 
kategóriákba tartoznak. Az 
erdőterületek túlnyomó részt 
gazdasági rendeltetésű erdők.  

A szántó területek Apc közigazgatási 
területének több mint felét, 52,4%-át 
foglalják el. A szántóföldek leginkább 
a belterülettől északnyugatra és 
nyugatra helyezkednek el. A 21-es 
úttól nyugatra szinte kizárólag 
szántóterületek terülnek el. A 
belterülettől keletre is találhatóak 
szántók elszórtan a nagy gyep és 
erdőterületek között, az alacsonyabb 
térszíneken. A korábbi zártkertek 
jelentős részén is szántóterület 
található. 

A mellékelt térképen megfigyelhető 
Apc szántóterületeinek minőségi 
osztályok szerinti megoszlása. A jó 
minőségű - 1-es minőségi osztályba 
tartozó - földek sötét árnyalattal, míg 
az egyre gyengébb minőségi  
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Közjóléti erdő, csak a Széles-kő körül 
található. Védelmi erdők találhatók a 
Molnár Tanyától délre, a Kopaszhegy 
északi szélén, valamint ettől 
északabbra elszórtan az Apci nagy  

hegyen és az északi zártkertektől északabbra. A térképmellékleten piros sraffal vannak jelölve a 
kiváló termőhelyi adottságú erdők. Ezek mind a három típusú erdőterületben előfordulnak, de 
legsűrűbben a település északi sarkában a Széles-kő körül jellemzőek. 

10.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

10.3.1. NEMZETKÖZI VÉDELEM 

Natura 2000 
A Natura 2000 hálózat létrehozásának célja az európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, 
illetve ehhez kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése. Az ezzel kapcsolatos 
szabályok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X.8.) Kormányrendeletben kerültek meghatározásra. 

A Natura 2000 területek két csoportba sorolhatók: különleges madárvédelmi terület (SPA) és 
különleges természetmegőrzési terület (SCI). Apc területén kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területek találhatóak, a belterület keleti határában az apci Nagy-hegy oldalán. 

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 2. mellékletében Apc közigazgatási területén meghatározott 
Natura 2000 hálózathoz tartozó területek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok:  

 
Apci Somlyó (HUBN20052): 0227/24, 0230/9, 0234, 0235, 0236, 0237, 0239/5, 0240 

10.3.2. ORSZÁGOS VÉDELEM 

Ex-Lege védett terület 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Apc területéhez országos jelentőségű 
védett természeti területként ex lege védett terület tartozik. A belterülettől keleti irányba, az apci 
Nagy-hegyen elhelyezkedő földvár áll ex-lege védelem alatt.  

10.3.3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÁLTAL KIJELÖLT VÉDETT TERÜLETEK 

Országos ökológiai hálózat 

A természeti területeket a területrendezési tervekben az Országos Ökológiai Hálózat és annak 
övezetei foglalják magukba, amelyekkel kapcsolatban a területrendezési tervek szabályokat 
fogalmaznak meg. Az Országos Területrendezési Tervben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat 
területét a térségi területrendezési tervekben – jelen esetben Heves megye Területrendezési 
Tervében – három övezetbe kell besorolni:  

• magterület 

• ökológiai folyosó 

• pufferterület 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó területek lehatárolását a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján végeztük el, Apc területét Magterület és Ökológiai folyosó érinti.  

Magterület övezetébe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek 
biztosítják az élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon, és számos védett vagy 
közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. Magterület övezetébe tartozik az apci Nagy-hegy 
területe. 

Ökológiai folyosó övezetébe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 
megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - 
tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai 
hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok 
biztosítására. Ökológiai folyosó övezetébe tartozik: 



APC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS   64 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 

• Zagyva menti területek 

• Szuha patak menti területek 

• apci Nagy-hegy északi és keleti hegyoldala 

• Kopasz hegy 

• Apci tengerszem és környezete. 

10.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

Tájhasználati konfliktusoknak tekinthetők mindazon tevékenységek megnyilvánulásai, amelyek a táj 
potenciális értékeit rontják. Tájhasználati konfliktusok általában akkor alakulnak ki, ha két, 
szomszédos területhasználat egymással konkurál, egymás rendeltetését zavarja, egymás létét 
veszélyeztetik, illetve kedvezőtlen látványt nyújt. 

Apc közigazgatásit területén felmerülő tájhasználati konfliktusok között a település nyugati részén 
elterülő nagytáblás szántóföldi műveléssel, illetve a település keleti területein elhelyezkedő még 
művelés alatt álló és már felhagyott bányákkal kapcsolatos problémák említhetők. Ezen túl az 
egykori zártkerti területeken jellemző konfliktusok érintik Apc községet is. 

A település közigazgatási területének középső és nyugati részén nagy táblás szántóföldi műveléssel 
zajlik a mezőgazdasági termelés. A mezőgazdaságnak ez a formája számos káros környezeti hatással 
jár együtt. Elsőként a mezővédő erdősávok hiányát kell említenünk, ami azon túl káros a terület 
élővilága szempontjából a szántóföldi műveléshez elengedhetetlen talaj pusztulását is eredményezi. 
A mezővédő erdősávok védelmet biztosítanak a szél (defláció), illetve a víz (erózió) káros hatásaival 
szemben. Ezen túl élő és táplálkozó helyet nyújtanak a terület élővilága számára. Ennek 
megfelelően fontos a meglévő erdősávok megőrzése, illetve újak telepítése az érintett területen.  

A szántóföldi művelés kapcsán felmerülő másik konfliktus, a településen keresztülfolyó vízfolyások 
menti puffer területek hiánya. Apc közigazgatási területén keresztülfolyik a Zagyva, illetve a Szuha-
patak is. Mind a Zagyva, mind pedig a Szuha patak nagytáblás mezőgazdasági művelés alatt álló 
területeken folyik keresztül. Elsődlegesen a Zagyva mentén, azonban néhol a Szuha-patak mentén is 
jelentkezik a vízfolyás menti puffer terület hiánya. Ez azért probléma, mivel a szántóföldeken 
használt műtrágyák így könnyen belemosódnak a vizekbe, amik ott elősegítik az eutrofizációt, 
illetve a patak menti erdősávok, bozótosok is fontos élő és táplálkozó helyként szolgálhatnának. 

Apc keleti területein több már felhagyott bányatelek helyezkedik el, ami jelenleg mint vizuális 
konfliktus jelent problémát. Ugyanakkor a település délkeleti részén fekvő, még művelt bánya 
lényegesen nagyobb környezetterhelést jelent. Ez azon túl, hogy kedvezőtlen látvány 
szempontjából, még jelentős porszennyezést is okoz. A bányából kitermelt nyersanyag elszállítása 
ugyanis földúton történik, így az ott haladó tehergépjárművek folyamatos porszennyezést 
generálnak. A tehergépjárművek által terhelt útszakasz a bányától nyugati irányba vezet a Petőfi 
Sándor utcáig, ahonnét a szántóföld melletti földúton halad tovább.  

A belterület határában két egykori zártkerti terület is elhelyezkedik, egy a belterülettől északra (ez 
a nagyobbik), illetve egy a belterülettől keletre. Mindkét egykori zártkerti területen megfigyelhető, 
hogy már szinte egyáltalán nem gondozzák a tulajdonosok, így a területet benőtte a bozót és a 
gyom.  
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11. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

11.1. A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

11.1.1. SZERKEZETI-, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI 
KARAKTERT MEGHATÁROZÓ ELEMEK 

Apcon a zöldfelületi rendszer elemei: 

1. belterületi zöldterületek (közkertek) 

2. zöldfelületi intézmények, intézményi zöldfelületek 

3. telken belüli zöldfelületek 

4. közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei 

5. vízfolyások menti zöldfelületek 

6. mezőgazdasági területek 

7. fasorok, erdősávok 

8. erdőterületek 

Apc egy jó és sokszínű zöldfelületi rendszerrel rendelkező település. Ugyanakkor a község 
zöldterületei kis területet foglalnak el és így az egy főre jutó területük nagysága mindössze 3,7 m2 

(lásd a lenti ábrán), ami messze elmarad a Hatvani járás átlagától. Ez az adat nem ad pontos 
diagnózist a település zöldfelületi ellátottságáról, hiszen nem tartalmazza a telken belüli 
zöldterületeket, a zöldfelületi intézményeket és más egyéb fontos zöldfelületi elemeket sem, 
melyekben Apc rendkívül gazdag. Apc falusias karaktere ma is meghatározó, melynek fontos eleme, 
hogy a telkeken belül intenzív kertészeti tevékenység figyelhető meg. A telkekben a díszkertek 
mellett helyenként konyhakertek, néhol gyümölcsösök is megfigyelhetőek. 

A településen belüli zöldterületek elszórtan helyezkednek el. Közöttük folyamatos zöldfelületi 
összeköttetés nincsen. A falu jellegzetessége, hogy a közlekedési utakat szinte minden utcában két 
oldalról zöldfelületi sávok szegélyezik, melyek a főbb útvonalak mentén több méter szélesek. Ezek a 
zöldfelületi elemek bírnak a legnagyobb jelentőséggel, melyeket dísznövényekkel és néhol 
fasorokkal ültettek be. A fasorokban előforduló fajok a következőek: dió (Juglans regia), lucfenyő 
(Picea sp.), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum). 

A külterületen a település keleti felében jelentős erdőterületek húzódnak a dombokon. Ezen kívül 
erdősávok és a vízfolyásokat szegélyező zöldsávok figyelhetőek meg. 
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Egy lakosra jutó zöldterület nagysága (m2) 

Forrás: Teir 

Belterületi zöldterületek (közkertek) 

Ahogy azt korábban említettük Apc zöldterületekben szegény település. A hatályos szerkezeti terv 
alapján kijelölt négy zöldterület meglehetősen elhanyagolt állapotban van. Általános probléma a 
megfelelő és rendszeres fenntartás hiánya, az utcabútorok hiánya és a rossz burkolatminőség. A 
leggyakoribb növényfajok a juhar (Acer sp.), a nyár (Populus sp.), a platán (Platanus sp.). A négy 
zöldterület a következő: A Bethlen Gábor út és Árpád út által határolt közpark, a Vásártér a falu 
északi végében, ahol egy játszótér is található, a falu nyugati bejáratánál található zöldterület a 
Kossuth Lajos utcán és a Fűzkúti park a Rákóczi Ferenc út mentén. 

Apc legnagyobb közel 1 hektáros zöldterülete az Árpád út menti közpark. A háromszög alaprajzú 
zöldterületet, nyugati és keleti oldaláról mély árok szegélyezi. Déli oldalán lakóházakkal 
szomszédos, északi sarkában egy kereszt található. A park közepén található egy rossz állapotú 
játszótér, melyben libikóka, csúszdák, hinták és mászókák kerültek elhelyezésre. A játszószerek 
körül homok található mint ütéscsillapító burkolat. A parkban nem található a kényelmes 
használatához megfelelő számú utcabútor, és az útvonalhálózata sincs megfelelően kialakítva. 
Gyakran használt kitaposott ösvények, jelzik, hogy hol volna szükség burkolat kialakítására az 
átjárásokhoz illetve a játszószerek megközelítéséhez. További szembetűnő problémát jelent a 
közpark következetes fenntartásának hiánya, mely a magasan hagyott gyepben és a favágási, fa 
karbantartási munkálatok után visszahagyott zöldhulladék jelenlétében figyelhető meg. A park 
minden oldalról nyitott, de az árkok felett csak kezdetleges hidakon lehet átkelni. A nyugati oldalon 
több helyen felszakadozó fagyal (Ligustrum sp.) sövény található. A kereszt mellett évelő ágyás 
található hamisciprusokkal (Chamaecyparis sp.). Az előforduló fontosabb fafajok a parkban a juhar 
(Acer sp.), a nyár (Populus sp.) és a hárs (Tilia sp.). 

A falu másik fontos zöldterülete a település északi végében található Vásártér nevű gyepes terület, 
melyet az Árpád út felől kerítés, délről pedig egy árok határol. A területen található egy rossz 
állapotú játszószerekből álló játszótér és 3 pad. Az északkeleti sarkában található bozótost 
leszámítva a terület kopár, nincsenek rajta növények. Keletről és az Árpád út felől szabadon 
megközelíthető. 
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A település leglátványosabb zöldterülete a 40x40 m-es területen elhelyezkedő Fűzkúti park, 
melynek területe 1933-ban került rendezésre az apci Butyka család kezdeményezésére. Mai 
állapotát ekkor nyerte el a park. A rendezés előtt egy mocsaras, füzekkel borított terület volt, mely 
3 bővizű kútnak volt köszönhető. Neve is valószínűleg ebből eredeztethető. A terület rendezésére és 
a munkálatokban résztvevőkre egy tábla emlékeztet. A parkba eredetileg egy kálvária emlékhelyet 
terveztek, de végül csak egy keresztet emeltek. A parkot a Rákóczi Ferenc út felől lábazatos 
terméskő kerítés határolja. Növényzete igen változatos. A kereszt mellett különböző lombhullató és 
örökzöld cserjék, továbbá évelőágyások figyelhetőek meg. A terület keleti sarkában négy egészséges 
platán (Platanus sp.) található. A parkban a burkolat minősége és a növényzet állapota megfelelő, 
azonban így is vannak olyan üres, kihasználatlan területei melyek további tervezést igényelnek. 

A hatályban lévő településszerkezeti terv a jövőben belterületbe vonni kívánt területen jelöl egy 
zöldterületet a Kossuth Lajos utcától délre, a beépített területek és a Zagyva folyó között. A terület 
jelentős része jelenleg szántóterületként funkcionál. A szántó és az út közötti keskeny zöld sávban 
található Apc község üdvözlőtáblája, valamint egy kis közműterület.  

Zöldfelületi intézmények, intézményi zöldfelületek 

A zöldfelületi intézmények olyan intézmények, amelyek funkciójának ellátásához elengedhetetlen a 
nagyméretű rendezett zöldfelület. Apcon ilyen az apci focipálya, a temető és a piac. Vannak 
továbbá olyan intézmények is, amelyek feladatának megfelelő ellátásához szükséges, hogy jól 
kialakított és karbantartott zöldfelülettel rendelkezzenek. Ilyen intézmények Apcon az iskola, az 
óvoda, a bölcsőde és a templom. Mind a zöldfelületi intézmények, mind pedig az intézményi 
zöldfelületek esetében korlátozottan közhasználatú zöldfelületekről beszélhetünk, tehát olyan 
zöldfelületekről, amelyek használata térben és/vagy időben korlátozott, illetve feltételhez kötött. 
Ugyanakkor a település zöldfelületi rendszerének ezek is fontos részét képezik, így elengedhetetlen 
bemutatásuk.  

Az apci temető a település keleti határánál az Újtemető utcában található. A temető egy enyhe 
lejtésű dombra kapaszkodik fel, négy parcella található benne, melyben rendezett sorokban 
helyezkednek el a sírok. A ravatalozó a temető bejáratánál a lejtő aljában helyezkedik el. A lejtő 
legmagasabb pontján található egy terméskő fallal lekerített izraelita temető. A ravatalozó mellett 
található egy második világháborús hősi emlékmű, a háborúban elesettek emlékére. A feszület a 
temető északi részében helyezkedik el. A területen kevés árnyékot adó nagy fa található. 
Jellemzően örökzöld fajok dominálnak a sírhelyeken, illetve azok mellett. Az árnyékot adó nagy 
lombos fák között találhatóak tölgyek (Quercus sp.) és hársfák (Tilia sp.). A temető gyepfelületét 
rendszeresen kaszálják. 

Az apci focipálya a falu közepén a Hunyadi László utca végében helyezkedik el. A focipályát 
befogadó gyepes területet betonfal határolja. Ezen a területen belül helyezkedik el a 70x110 m-es 
focipálya, melyet fémkorlát keretez. A focipályának rövidre nyírt, szépen karbantartott 
gyepfelülete van. A pályán található két kapu és két fedett cserepad. 

Az apci piac a focipályával szomszédos gyepes területen található a Gyöngyszem Óvodától délre, a 
Petőfi Sándor úton. A piacon fix árusító asztalok kerültek elhelyezésre. A területen nem találhatóak 
árnyékot nyújtó fák. A piac és a focipálya között egy elhagyatott, romos épület található, mely 
rontja a terület összképét. A romos épület közelében három szelektív hulladékgyűjtő került 
elhelyezésre. 

Az intézményi zöldfelületek közül a legjelentősebb a Petőfi Sándor úton található Ady Endre 
Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó parkosított zöldfelület. A volt Szent-Ivány kastély körüli 
terület magába foglal egy kis játszóteret, egy kopjafát egy sziklakerttel. A gondosan karbantartott 
területen ültettek egy platánsort. A platánok (Platanus sp.) mellett található tuja (Thuja sp.), juhar 
(Acer sp.) és hárs (Tilia sp.) is a díszkertben. 

A Művelődési Házzal szomszédos Gyöngyszem Óvoda is jelentős zöldfelülettel rendelkezik. Az óvoda 
kertje jól karbantartott. Sok cserepes és ültetett virágos évelő található a kertjében. Árnyékot adó 
nagy lombos fák az óvoda hátsó kertjében jellemzőek. Az utcafronton az előkertben évelők és két 
lucfenyő (Picea sp.) található. 

Jelentős zöldfelülettel rendelkezik még a Szent István téren található Szent István király templom. 
A templomot körülölelő gyepes rézsű aljában egy idős vadgesztenyesor húzódik, amely árnyékot 
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biztosít és kihangsúlyozza a falu nevezetességét. A templom mögötti plébánia kertjében külterületi 
fitnesz eszközök, valamint padok és egy sportpálya is kialakításra került.  

A Polgármesteri Hivatal kertje is jelentős zöldfelülettel rendelkezik. Sűrű faállománya miatt 
rendkívül árnyas terület. Az előforduló fafajok a luc (Picea sp.) a hárs (Tilia sp.) és a vadgesztenye 
(Aesculus sp.). A kert déli részén egy szabadságszobor található.  

Telken belüli zöldfelületek 

Apcon túlnyomórészt falusias lakóterületek vannak, amelyekben nagy alapterületű telkek vannak. A 
telkeken jelentős méretű zöldfelület található. A telkeken a lakóházak előtt az előkerti és oldalkerti 
részekben díszkertek jellemzőek. A nagyobb hátsó kertekben helyenként veteményeskerteket és 
gyümölcsöseket művelnek. A Hunyadi László- , a Béke- , a József Attila- , a Rózsa Ferenc utcában és 
az Árpád út északi végének keleti oldalán elhelyezkedő hosszanti telkeken szántóföldként is 
hasznosítják a hosszú telkek hátsó részét. 

Közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei 

Apc közigazgatási területén három fő közlekedési célú közterület különíthető el, a vasút területek, 
a forgalmasabb utak területe, illetve a lakóutcák területe. A három kategória menti zöldfelületek 
jelentősen különböznek. 

A települést észak-déli irányban keresztező vasút mentén gyepes, cserjés területek figyelhetők 
meg, helyenként kisebb termetű fákkal tarkítva. A területen számos adventív faj, közte akác 
(Robinia sp.), illetve bálványfa (Ailanthus sp.) is megtalálható.  

A településen keresztülhaladó legnagyobb forgalmú út a 21 sz. főút, ami mellett kaszált gyepsáv 
képezi a zöldfelületet. A településről a Kossuth Lajos utcán lehet kijutni a 21. sz. főútig, ami 
mellett gyepes vízelvezető árok, helyenként cserjék, és a nyugati végében egy rövid szakaszon fasor 
is megtalálható.  

A lakóutcák zöldfelületi részeiről elmondható, hogy jól karbantartottak. Az utcák mind a két szélén 
húzódnak keskenyebb vagy szélesebb gyepes zöldsávok, általában vízelvezető árkokkal együtt. A 
szélesebb zöldsávokba díszfákat is ültettek a helyiek, különböző örökzöldeket vagy ecetfát (Rhus 
sp.). A falu központjában 3 nagyobb zöldsziget található az utak kereszteződésénél. A Petőfi Sándor 
út és a Hunyadi László utca találkozásánál található egy háromszög alaprajzú rózsákkal beültetett 
zöldfelület egy emlékművel. A Rákóczi Ferenc út és a Petőfi Sándor út találkozásánál két kisebb 
zöldsziget található. A nyugati zöldfelületen található egy zászlórúd és egy ágyú, egynyári 
virágágyással keretezve. A keleti, nagyobb, háromszög alakú zöldsziget magába foglal egy 1848-as 
forradalmi emlékművet egy Petőfi szoborral. Az emlékmű egy kis burkolt terület közepén található, 
amely néhány padot is tartalmaz. A területet körbe egy japánakác (Sophora japonica) fasor 
szegélyezi. 

Vízfolyások menti zöldfelületek 

A Zagyva menti zöldfelület megegyezik a Zagyva árterével. Ez a folyót kísérő átlagosan 60-80 m 
széles zöldsáv fontos ökológiai szereppel bír a különböző élőhelyek összeköttetésében, miközben 
maga is élőhelyként funkcionál. Apc területén belül leginkább gyepes-cserjés növényzet borítja a 
folyó partját. Néhol fasorok határolják a környező mezőgazdasági területektől.  

A Szuha-patak menti zöldfelület megjelenésében hasonló a Zagyva menti zöldfelülethez. A zöldsáv 
30-50 méter széles és főleg gyepes-cserjés területek borítják. A patak mellett előfordulnak 
erdősávok, az ártere kevésbé rendezett, mint a Zagyváé. A vegetáció inkább természetes jelleget 
mutat. 

Mezőgazdasági területek 

Apc zöldfelületi rendszerének fontos részét képezik a mezőgazdasági területek, melyek a külterület 
legnagyobb részét borítják. Mezőgazdasági területek főleg a település belterületétől nyugatra 
fordulnak elő. A mezőgazdasági területekről bővebben a 10. 2. Termőföld művelési ágak és minőségi 
osztályok c. fejezetben írtunk. 
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Fasorok, erdősávok 

Apc külterületének nyugati felében kevés helyen előfordulnak erdősávok, melyek kisebb része 
mezővédő erdősáv, nagyobb része vízfolyásokat kísérő puhafás ligeterdők. Rövid szakaszokon 
fasorok figyelhetőek meg a külterületi utak mentén, ezeket rendszerint nyárfák (Populus sp.) 
alkotják. 

A falu belterületén több helyen jó állapotú fasorok találhatóak. A legmeghatározóbb fasor a Szent 
István tértől délre a Fő út két oldalán futó vadgesztenyesor (Aesculus sp.), mely egészen a Kossuth 
Lajos utca becsatlakozásáig tart. Az út ezt követő szakaszán, egészen az Összekötő utcáig 
lucfenyősor (Picea sp.) váltja a vadgesztenyét. Az Árpád út északi végében egy hiányos diófasor 
(Juglans regia) található az út mindkét oldalán. 

Erdőterületek 

Apc zöldfelületi rendszerének fontos részét képezik az erdők, amelyek főleg a belterülettől keletre 
a magasabb területeken fordulnak elő. Az erdőterületekről bővebben az 10. 2. Termőföld művelési 
ágak és minőségi osztályok c. fejezetben írtunk. 

  
Árpád út menti közpark Fűzkúti park 

  
Apci Temető Apci Focipálya 

  
Apci Piac Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 
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11.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

Apc zöldfelületi rendszerével kapcsolatosan konfliktusként egyes zöldfelületek állapota említhető. A 
településen alapvetően elegendő zöldfelület található, és ezeknek egy része megfelelően karban is 
van tartva, illetve jó állapotú. Ugyanakkor a Bethlen Gábor út és az Árpád út által közrezárt park 
állapota nem megfelelő. Ennek felújítása, illetve fenntartása a későbbiekben megoldandó. A 
település északi részén elhelyezkedő úgynevezett Vásártér szintén lepusztult állapotban van. Ennek 
helyrehozatal, illetve a területen fák telepítése szükséges.  
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12. KÖZLEKEDÉS 

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

12.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

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

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

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

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

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

12.1.1. FORGALMI VIZSGÁLAT 

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

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

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

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

12.2.  KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A település gyűjtőútjait a következő utak alkotják: 
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• a 2404 j. út Kossuth Lajos utca néven 

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

• Fő utca 

• Petőfi utca (Rákóczi úttól délre eső szakasz) 

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

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

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

A rossz állapotú burkolat forgalmi hatásai még nem jelentkeznek, azonban ennek elkerülése miatt 
kiemelt figyelmet kell fordítani a burkolat állapotának javítására, az utak és a csapadékvízelvezető 
rendszer folyamatos karbantartására. Csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolat 
tönkremenetelét. 

12.3.  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

12.3.1. KÖZÚTI 

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

• Apc, Petőfi tér 
• Apc - Zagyvaszántó vasútállomás 
• Apc, autóbusz forduló 
• Apc, CsabaCast 
• Apc, Erzsébet tér 
• Apc, Rákóczi út 78. 

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

12.3.2. KÖTÖTTPÁLYÁS 

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.  

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

12.3.3. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

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

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

Apc területét érintik az OTrT-ben feltüntetett, a 2403 j. út, a 2404 j. út és a 2405 j. út 
nyomvonalán, illetve annak közelében haladó országos kerékpárút hálózati fejlesztéseket. 
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12.3.4. 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. 

12.4. ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

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

12.5. HELYI KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

A település fejlesztésének egyik fontos eszköze a közlekedés komfortjának javítása.  

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

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

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

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

13.1. A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖZMŰVESÍTÉSÉRŐL 

OTRT  

  

OTRT Térszerkezeti tervlapja szerint érinti:  

- Földgázszállító vezeték  

-Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal  

 

Heves megye területrendezési terve 

    

Heves megye szerkezeti tervlapja szerint érinti: 

- Térségi szénhidrogénszállító vezeték  

 

A 2017. január 1-ére vonatkozó statisztikai adatok szerint a lakásállomány 77 %-a részesült teljes 
közműellátásban, ami a közüzemű vízellátást, szennyvízelvezetést, távhő- és földgázellátást, 
valamint a villamosenergia ellátást foglalja magába. Részleges közműellátással a lakásállomány 
további mindössze 9,8 %-a rendelkezett, ami a közüzemű vízellátást, távhőellátást, földgázellátást, 
valamint a villamosenergia ellátást foglalja magába. 

A település állandó népességszáma 2017 januárjában 2431 fő, a lakásállomány 1100 db lakás, az egy 
lakásra eső népességszám 2,2 fő/lakás. A település állandó népességszáma 2000 óta 12,7 %-kal, a 
lakásállomány 0,1 %-kal csökkent. 

13.2.  VÍZIKÖZMŰVEK 

13.2.1. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
beépített terület minden utcájában kiépítésre került a hálózat. Jelenleg 21,5 km vízelosztó vezeték 
üzemel a településen. 
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Vízellátottság fejlődése 2000-2016 között 
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A diagram mutatja, hogy 2000-
ben 1138 lakás, az akkori 
lakásállomány 103,4 %-a 
rendelkezett vezetékes ivóvíz 
ellátással, 2017. január 1-én 
1087 db lakás, a lakásállomány 
98,8 %-a. 

 

Az ellátottság jelzi, hogy Apc területén 2017 jan. 1-én a lakosság 98,8 %-ának megoldottnak 
tekinthető a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. 

A település közüzemi ivóvízhálózatával 57,4 ezer m3 vizet szolgáltattak 2016-ban a lakosság 
számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves 
átlagban 65,5 l/fő,nap volt. Ebben az évben az üzemelő közkifolyók száma 2 db volt.  

A tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a 
kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabban várható. A jelenlegi átlagos 
vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglevő fogyasztóknál számolni kell a vízigény 
növekedésével – a víztakarékosságra való törekvés ellenére is. 

A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál a fenntartási költségeik csökkentésére jellemző a házi 
kutak használata, melyet jellemzően locsolásra használnak. A házi kutakról nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre.  

Tűzivíz ellátás 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 

Iparivíz ellátás 

Apcon iparivíz ellátás nincs. 

Termálvíz ellátás 

Apcon termálvíz ellátás nincs. 

Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer) 

A település közüzemű vízellátásának szolgáltatója a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

A községi vízellátó rendszerének vízbázisa a Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a Lőrinci 
Regionális Vízmű vízbázisa felől történik. A dn 200-as regionális vízvezeték Petőfibánya felől van 
kiépítve, a vízvezeték a Petőfi Sándor utcán érkezik a településre.  

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

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

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

13.2.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Apc a felszín alatti víz szempontjából az érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.  
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Forrás: KSH 

A közüzemi szennyvízgyűjtő 
hálózatba 2000-ben 10 lakás, az 
akkori lakásállomány 0,9 %-a 
csatlakozott, 2012. január 1-én 
922 db lakás, a lakásállomány 
83,9 %-a csatlakozott, majd 
2017 januárjában 944 db lakás 
csatlakozott. 

 

Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer) 

A közhálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál a szennyvízgyűjtés egyedi házi gyűjtő medencékbe 
történt, amely többnyire szikkasztóként üzemelt.  
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Forrás: KSH 

A talajba szikkasztott szennyvíz 
mennyisége 2000-ben 180,8 
m3/nap volt, 2017 januárjában 
22,1 m3/nap.  

 

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

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

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

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

13.2.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

Apc a Mátra nyugati lábánál fekszik, a település kül- és belterületeire eső csapadékvizeket a 
belterülen áthaladó Zagyva és a belétorkolló Sigló-árok szállítja el.  

A Zagyva medre mellett az árvizek elkerülésére árvízvédelmi töltéseket építettek. 

Apc település topográfiai szempontból változatos, a mélyvonalakon árok-vízfolyások haladnak, 
amelyek a csapadékvizeket a fent említett vízfolyásokba vezetik. Az utcák víztelenítése jelenleg 
nyílt árkos módon történik, ezek egy ill. kétoldali kiépítésűek. Néhány út mentén még szikkasztó 
árkok is találhatóak, de ezek száma csekély. Az árkok medre általában karbantartott, a település 
központjában burkolt, a mértékadó vízmennyiségek szállítására alkalmas. 

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

13.3.  ENERGIAKÖZMŰVEK 

13.3.1. ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, földgáz 
rendelkezésre áll, bár sajnálatosan a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is 
jelentős mértékű. 

13.3.2. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

Apc villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. biztosítja. 

Villamosenergia ellátottság változása 2000-2016 között 
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Forrás: KSH 

A diagram jelzi, hogy a 
lakásállományt meghaladó a 
villamosenergia ellátást 
igénybevevő ingatlanok száma. 

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományát meghaladó a 
villamosenergia ellátásban részesülők száma. Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban 
szereplő adat a fogyasztók számát jelöli, beleértve az üdülők, a kiskertes és egyéb fogyasztókat is, 
így e vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, amely szerint a lakosság számára 
teljes körű az ellátottság. 

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település lakossági villamosenergia fogyasztása 2528 MWh volt 2017. január 1-én. Az egy lakásra 
jutó havi átlagos villamosenergia fogyasztása 188,6 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások 
felszereltségének még fejlesztése várható, és vele a háztartások további villamosenergia igény 
növekedése is prognosztizálható, különös tekintettel a klímaváltozás hatásait kompenzáló 
klímaberendezések alkalmazásának terjedésére. 

Villamosenergia hálózati rendszere 

Apc villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. biztosítja.   

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

Az alállomásról induló 22 kV-os hálózat képezi a község villamosenergia ellátásának gerinc 
elosztóhálózatát. A község lazább beépítésű területein, és a külterületeken a villamosenergia 
ellátás a 22 kV-os középfeszültségű hálózati rendszerrel történik. A községben a 22 kV-os 
középfeszültségű hálózat oszlopokra szerelt légvezetékekkel épült ki. A nagyobb ipari fogyasztókat 
is 22 kV-ról látnak el, és azok telken belül, önállóan saját transzformátort és belső elosztóhálózatot 
üzemeltetnek. 

A közcélú 22 kV-os középfeszültségű hálózatok fűzik fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. A 
fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. 

A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. Az 
önálló közvilágítási lámpatestekkel biztosított közvilágítás tekinthető korszerűbbnek, a 
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági igényeket 
elégítik ki. 
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13.3.3. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra- annak 
közvetlen segítségével a földgázellátást építették ki. A település területén 2016-ban 28,8 km 
földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2017. január 1-én 847 
lakás, a lakásállomány 77,0 %-a csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Fűtési célú 
energiaellátásra 847 lakás hasznosította a földgázt (a lakások 77,0 %-a), ezzel biztosítva a komfortos 
életkörülmény lehetőségét. 

Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2016 között 

 

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település lakossági gázfogyasztása 2016-ban mindössze 915,1 ezer m3 volt, ekkor a gázfogyasztók 
közül az egy háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás 90,0 nm3/hó volt.  

Földgázellátás és CH szállítás hálózati rendszere 

Az ország egyetemes gázszolgáltatója az NKM Földgázhálózati Zrt, a hálózat üzemeltetője az TIGÁZ 
DSO kft.  

A település tágabb körzetében észak-déli irányba áthalad a MOL Zsámbok-Hatvan-Bátonyterenye 
között kiépített nagynyomású gerinc földgázvezetéke, amelyre telepítették a Zagyvaszántó 
területén üzemelő gázátadó és gáznyomáscsökkentő állomást. Az innen induló nagy-középnyomású 
vezeték látja el Apc és Vanyarc közötti településeket.  

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

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

Ahol a kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, ott a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő 
kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az 
egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára 
szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról 
lehet közvetlen kielégíteni az igényeket. 

13.3.4. TÁVHŐELLÁTÁS 

A településen nem üzemel távhőellátás.  

13.3.5.  EGYÉB ENERGIAELLÁTÁS 

A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 77,0 %-a számára biztosított az 
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 23,0 %-ában ma is 
a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják.  

Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően azonban meg kell említeni, hogy a 
háztartásoknak-üdülőknek szolgáltatott éves gázmennyiség jellemzően nőtt (2000-ben 1310 ezer m3, 
2003-ban 1732 ezer m3, 2016-ban 915,1 ezer m3). Ez az utóbbi években csökkenő tendencia jelzi, 
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Forrás: KSH 

A diagram mutatja, hogy 2000-
ben 824 lakás, az akkori 
lakásállomány 74,8 %-a 
rendelkezett vezetékes 
földgázellátással, míg 2017 
január 1-én 847 db lakás, a 
lakásállomány 77,0 %-a. 
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hogy egyre többen próbálják csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági nehézségekkel 
küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeik csökkentése érdekében rákényszerülnek arra, 
hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas hagyományos energiahordozó 
hasznosítására, költségeik csökkentése érdekében földgáz helyett nem vezetékes energiahordozót is 
hasznosítsanak. Ezzel azonban a település környezetterhelését növelik. 

13.3.6. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben 
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és 
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz 
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 
lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban, így Apc területén is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a 
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem 
egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, 
valamint a felszín alatti geológiai adottságok.  

Szélenergia 

 

 

Bartholy – Radics – Bohoczky (2003) 

A szél energiája Magyarországon  

 

Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem  

Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 

 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék 
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek 
alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen 
villamosenergia termelhető. 

A szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország 
területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján 
rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 

 

 

Az évi átlagos szélsebességek [m/s]  

és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 

 

Forrás: www.met.hu 

 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről leolvasható, hogy Apc és térsége a szélenergiát kedvezőtlenül hasznosítható 
területen fekszik, azonban annak hasznosítási lehetősége nem zárható ki. 

Apc területét érintő szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs információ. 

Napenergia 
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8. ábra: A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege 
Magyarországon (2000-2009)  

 

Forrás: www.met.hu 

 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú 
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. 
A továbbfejlesztéssel kialakított naperőmű panelek közvetlen villamosenergia előállítására 
alkalmasak. 

 

 

Az évi átlagos napfénytartam (óra)  

Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján 

 

Forrás: www.met.hu 

 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek 
változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia 
hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is 
rögzíthető.  

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 
energiáját. Apc területén körülbelül 1980 óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A hasznosítás lehetősége napkollektorokkal 
termikus célú energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított, de a 
hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk 
egyre növekszik, különös tekintettel a település üdülési célú hasznosításának növekedésére. 
Kedvező időjárás esetén nagyobb a település igénybe vétele és ez egybe esik a kedvezően 
hasznosítható napenergia termelés lehetőségével. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre a helyi 
hasznosítási célra elhelyezett napkollektorokról, naperőmű panelekről. 

Vízenergia 

 

 

Kogutowicz K.Vízimunkálatok Magyarország területén, 
1921 

(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán) 

 

Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia 
lapja 

1999. augusztus Tudomány és politika a magyar 
századokban/ 

A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 
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A vízfolyások esésével és tömegáramával, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, 
amelynek hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével 
kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia 
termelésre a nagyobb vízszint-változású, illetve a nagyobb vízhozamú vízfolyások alkalmasak, így 
előfordulásuk Magyarország térképéről leolvashatók. 

A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Apcon nincs 
lehetőség. 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági 
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen 
elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva 
hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként 
hasznosítható. 

 

 

Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt 
területek 

Forrás: Pylon Kft. 

 

 

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Apc területén is van lehetőség. Az 
elégetése során keletkező CO2

 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak. 

Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét Apcon kizárni nem lehet, de megfontolandó, 
hogy az általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés felvállalható-e. 
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Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják 
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földhő 
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  

A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására 
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas. 

 

 

Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására 
alkalmas területe 

Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László 
Felsőpannon alapján, 1962 

 

Forrás: dr. Barótfi István  

Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó) 

Geotermikus energia – Magyarország 50 °C-nál melegebb 
hévíz feltárásának területei 

 

A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan 
rendelkezésre állását bemutató térképet. 

A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben 
megvalósítani.  

A földhő hasznosítására Apc területén van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül 
realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó 
megtakarító hatása. 

A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére kedvezően van lehetőség, amely termálvíz fürdési célú 
hasznosításával már megvalósításra is került.  

  

Magyarország geotermikus energiahordozó 
hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének 
és régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)  

Forrás: PannErgy, Portfolio.hu 

Magyarországon geotermikus energia 
hasznosítási lehetőség a felhagyott CH meddő 
kutak – Magyarország CH meddő kútjainak 
területi megoszlása  

Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben) 

 

13.3.7. AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉRTÉKELÉSE 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg 
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, 
a termikus célú energia ellátásuk pedig földgázzal helyi hőbázis segítségével biztosított. 
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Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak. Az utóbbi években egyre jobban előtérbe 
kerül az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása is, 
de erről átfogó információ, nyilvántartás nem áll rendelkezésre.  

13.4. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

13.4.1. VEZETÉKES HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. Apc vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa a 24-es primer körzetben lévő gyöngyösi elsődleges központ. A 
település a 37-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000-ben 730 egyéni analóg távbeszélő 
fővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 66,3 %-a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték 
nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés csökkent. 2017. január 1-én 
623 db egyéni fővonal üzemelt, de az ellátottság ezzel is teljes körűnek tekinthető, mivel 
valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  
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Forrás: KSH 

2016 végén 559 db lakás 
kapcsolódott a kábeltévé 
hálózathoz, ez a lakásállomány 
50,8 %- os ellátottságát 
jelentette. 

 

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2015. január 1-én 1 db nyilvános távbeszélő állomás 
üzemelt. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat, követve a kisfeszültségű elosztóhálózat fektetési 
módját, a lazább beépítésű területeken föld feletti elhelyezéssel, az intenzívebben beépített 
községrészekben földalatti elhelyezéssel üzemel. 

13.4.2.  VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉS 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák – részben a településen belül, részben a környező településeken  
–  elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., 
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette és üzemelteti. 

13.4.3. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HÁLÓZATÁNAK ÉS 
LÉTESÍTMÉNYEINEK SZEREPELTETÉSE A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére 
vonatkozó alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat 14/2013 
(IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati 
rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési eszközök keretében készített infrastruktúra 
alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan keletkező konfliktusok 
feltárhatók legyenek. A hálózatengedélyes szolgáltatókról az NMHH nem vezet nyilvántartást. 

Az NMHH a szolgáltatási engedéllyel rendelkezőkről vezet nyilvántartást, amelyek részben saját 
kiépített hálózatuk segítségével, részben bérelt hálózattal tudják biztosítani a szolgáltatást. A 
szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre így lényegesen bővebb, mint akik hálózatengedéllyel 
rendelkeznek és lényegesen több szolgáltatási engedélyes áll készenlétben a szolgáltatásra, mint 
ahánynak a szolgáltatását a településen élők igénybe veszik. 

Az NMHH a szolgáltatási engedéllyel rendelkezők nyilvántartását tartja fontosnak, a piaci verseny 
biztosítására, a szolgáltató szabad kiválasztásának lehetőségére, tekintettel arra, hogy az 
elektronikus hírközlés alanyi jogú szolgáltatás.  
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Apc területén 61 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati nyilvántartás 
szerint: 

Szolgáltatás státusza:   Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa:   --------Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

Megye:   - Mind - 

Földrajzi számozási terület:   - Mind - 

Település:   Apc 

2018.08.09. szerinti állapot    

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27. 

2 4 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2009.11.26. 

3 5 AT és T Globális Hálózati Szolgáltatások Magyarország Kft. 2011.03.18. 

4 6 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27. 

5 7 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05. 

6 9 Calgo Kft. 2014.08.26. 

7 10 Calltivation Ltd. 2013.10.31. 

8 12 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05. 

9 15 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25. 

10 16 Cost Consulting Szolgáltató Kft. 2015.04.01. 

11 17 Cost Consulting Szolgáltató Kft. 2008.10.07. 

12 19 DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. 2017.02.27. 

13 20 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18. 

14 21 Enterprise Services Magyarország Kft. 2017.01.01. 

15 22 Ephone Schweiz GmbH. 2015.06.17. 

16 23 ES Innotel Kft. 2015.07.21. 

17 25 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zrt. "csődeljárás alatt" 2004.08.01. 

18 26 FIX TELEKOM Kft. 2016.02.01. 

19 27 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11. 

20 28 H1 Komm Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2017.01.01. 

21 29 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21. 

22 30 Interoute Magyarország Távközlési Kft. 2014.05.02. 

23 31 Invitech Megoldások Zrt. 2016.07.01. 

24 32 InviTechnocom Kft. 2009.06.01. 

25 33 Invitel Távközlési Zrt. 2002.02.01. 

26 36 ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2011.07.01. 

27 39 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.01.01. 

28 43 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1992.02.13. 

29 45 MCN Telecom Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2015.07.03. 

30 46 MCNtelecom GmbH 2017.12.18. 
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31 48 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01. 

32 49 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04. 

33 50 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 2004.03.01. 

34 51 MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. 2016.05.01. 

35 52 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2012.12.01. 

36 53 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01. 

37 54 nfon GmbH 2017.07.20. 

38 55 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01. 

39 56 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01. 

40 57 Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. 2006.02.21. 

41 58 N-System Távközlési Szolgáltató Kft. 2007.08.20. 

42 59 OfficeLink Kft. 2014.11.07. 

43 60 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10. 

44 61 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19. 

45 62 PIVo Telecom Kft. 2015.07.13. 

46 63 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.11.15. 

47 64 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15. 

48 66 R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.09.01. 

49 70 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18. 

50 71 Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft. 2011.06.01. 

51 72 UHU Systems Számítástechnikai Kft. 2017.07.01. 

52 73 UltraWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017.08.21. 

53 74 United Telecom Zrt. 2017.07.24. 

54 75 UPC DTH S.á.r.l. 2015.05.27. 

55 76 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2012.05.03. 

56 77 VCC Live Hungary Kft. 2008.03.15. 

57 78 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23. 

58 81 VNM Távközlési Zrt. 2011.05.26. 

59 83 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15. 

60 84 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01. 

61 85 42NETMedia Szolgáltató Kft. 2015.05.01. 

 

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 4 
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen 
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:  

Szolgáltatás státusza:   Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa:   --------Televízió műsorelosztás 

Megye:   - Mind - 

Földrajzi számozási terület:   - Mind - 
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Település:   Apc 

2018.08.09. szerinti állapot    

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25. 

2 2 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zrt. "csődeljárás alatt" 2011.10.01. 

3 4 Invitech Megoldások Zrt. 2016.07.01. 

4 5 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2009.06.01. 

 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben ……. szolgáltatót tartanak 
nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik 
szolgáltatásukat.  

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók:  

Szolgáltatás státusza:   Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa:   --------Mobil telefonszolgáltatás 

Megye:   - Mind - 

Földrajzi számozási terület:   - Mind - 

Település:   Apc 

2018.08.09. szerinti állapot    

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14. 

2 3 Frondeo Team Kft. 2016.12.12. 

3 4 IBN Informatikai Kft. 2017.05.01. 

4 6 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04. 

5 7 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2012.12.01. 

6 8 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2011.10.06. 

7 10 Stratos Wireless Inc. 2006.05.08. 

8 11 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2017.02.01. 

9 12 Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft. 2011.06.01. 

10 13 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16. 

11 14 UGETSIM Kft. 2018.07.01. 

12 15 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2014.11.10. 

13 16 Vodafone Global Enterprise Limited 2011.12.14. 

14 17 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16. 

 

Az internet-előfizetések száma 2017. január 1-én 592 db volt, ami a lakások 53,8 %-át jelentette. 
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14. KÖRNYEZETVÉDELEM 

14.1. TALAJVÉDELEM 

Apc közigazgatási területének jelentős részét fiatal, nyers öntéstalajok borítják. Ezek a talajok a 
Zagyva, illetve a Szuha-patak mellett jellemzőek. A település többi részén barna erdőtalajok 
találhatóak, valamint kis területen humuszos homok talaj. A közigazgatási terület nyugati részén, 
valamint a belterülettől keletre pszeudogeljes barna erdőtalajok, a közigazgatási terület 
északkeleti, keleti határában savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok helyezkednek el. A település 
déli részén, egy keskeny sávban figyelhető meg humuszos homok talaj.  

A kedvező adottságoknak köszönhetően a település külterületének túlnyomó része – elsősorban a 
nyugati területen – szántóföldi művelés alatt áll. A szántóföldeken problémát jelenthet az intenzív 
kemikáliák használata, ami negatív hatással lehet a talaj, illetve a felszíni vizek minőségére. A 
mezőgazdasági művelés során elsősorban növényvédőszerek, illetve műtrágyák alkalmazása 
jellemző. Ezen túl a közigazgatási terület nyugati részén elterülő szántóföldeken nagy, egybefüggő 
parcellák találhatóak, amelyeket, csak kevés helyen tagol mezővédő erdősáv, fasor. Ezekre a 
deflációs, illetve az erózió elkerülése érdekében lenne szükség.  

A talajvédelemhez kapcsolódó helyi jogszabály Apc Község Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.  

 

Apc térségének genetikus talajtípus térképe  

(Forrás: http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/) 
 

14.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 

Apc közigazgatási területén belül két jelentős vízfolyás található: a Zagyva, illetve a Szuha-patak. A 
Zagyva a belterülettől nyugatra, észak-déli irányban keresztezi a települést, míg a Szuha-patak 
Szarvasgede felől érkezik és délkelet irányába folyik keresztül Apc közigazgatási területén, hogy 
majd Lőrinci területén a Zagyvába torkoljon. Fontos továbbá Apc külterületének északkeleti részén 
elhelyezkedő Apci-tengerszem is, mely fontos állóvízként jelenik meg. 

A felszíni, illetve a felszín alatti vizek minőségére a mezőgazdasági termelés során alkalmazott 
kemikáliák vizekbe mosódása, valamint a háztartási szennyvíz talajba történő szikkasztása jelenti a 
legfőbb veszélyt.  

A mezőgazdaság során használt növényvédőszerek, illetve műtrágyák vizekbe történő bemosódása 
csökkenthető, illetve elkerülhető a vízfolyások mellett létesítendő kellő szélességű gyepes-cserjés 
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zöld sávval. Ez Apc területén többnyire biztosított, azonban a Szuha-patak településen 
keresztülfolyó szakaszának a középső és déli részén túl keskeny, ezeken a területeken törekedni kell 
a zöldsáv kialakításra. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 
5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet hivatott visszaszorítani a szennyvíz talajba történő 
szikkasztását. A rendeletben leírják, hogy Apc területén a települési folyékony hulladék 
összegyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a TIFE Hungary Kft. mint 
közszolgáltató felel. A rendelet szerint a településen az ingatlanok tulajdonosai a gyűjtött 
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot Szolgáltatónak 
átadni kötelesek. A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében hozta meg Apc Község 
Képviselőtestülete a 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról.  

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
települések közé sorolja. 

14.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 

A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék) a lakossági tüzelés, 
a mezőgazdaság, az ipar, illetve a közlekedés határozza meg. Apc közigazgatási területét keresztezi 
a 21. sz. főút, valamint a 81 számú Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal. A 21. sz. főút forgalma 
jelentősen terheli a levegő minőségét, azonban a főút területe távol helyezkedik el a 
lakóterületektől.  

A belterülettől délre helyezkedik el a település még jelenleg is művelt bányaterülete, ahonnét a 
kitermelt anyagot földúton szállítják el. A földúton közlekedő teherautók jelentős porszennyezést 
okoznak.  

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai alapján 2016-ban Apc közigazgatási 
területén 25 telephely bocsátott ki légszennyező anyagot. Mindegyik telephely a Vasút utcában 
található. A telephelyekről a légkörbe jutó szennyező anyagok az adatbázis szerint: szilárd anyagok, 
szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén oxidok, valamint egyéb szennyező anyagok. 

A mezőgazdaságból származó légszennyezés a belterület nyugati határán telepítendő erdősávokkal 
mérsékelhető. A településen állattartó telepek bűzhatása nem érinti a belterület 
légszennyezettségét.  

A vegetációs időszakban jelentős légszennyezettséget okozhat a kerti hulladék nyílttéri égetése. 
Ennek korlátozására hozta Apc Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2015. (III.25.) 
önkormányzati rendeletét az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól. A 
rendeletben megfogalmazásra kerül, hogy minden év szeptember 01. és november 30. között keddi 
és pénteki napokon, valamint december 01. és augusztus 31. között pénteki napokon történhet csak 
kerti hulladék égetése.  

14.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

Zajterhelés Apc esetén főként a közúti és kötöttpályás közlekedésből származhat. A településen 
keresztülhaladó 21.sz. főút bonyolítja a legnagyobb forgalmat, így annak környezetében jelentkezik 
a legjelentősebb zajterhelés. Ugyanakkor ez az út a belterülettől távol (több, mint 1,5 km-re) 
helyezkedik el, így csupán a Gyár utca menti lakóterületre van zavaró hatással.  

A közigazgatási területen keresztülhaladó vasútvonal a 21. sz. főúttal párhuzamosan, amellett 
halad, így az sem jelent számottevő zavaró hatást a belterületre csak a Gyár utca menti részre.  

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Közlekedési zajtól származó határértékek 

 Kiszolgáló út, lakóút 
mentén 

országos közúthálózatba tartozó 
mellékutak, gyűjtőút, vasúti 

mellékvonal 

országos közúthálózatba 
tartozó főutak, belterületi 
elsőrendű főutak, vasúti 

fővonal mentén 

Zajtól védendő 
terület 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

Lakóterület 
(falusias, 
kertvárosias, 
kisvárosias), 
különleges terület 
(temető, oktatási 
létesítmény), 
zöldterület 

55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 65 dB 55 dB 

Gazdasági terület 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 

 

A településen jelentős zajkibocsátással járó ipari üzem nincs.  

14.5. HULLADÉKKEZELÉS 

Apc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete szól a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. A rendeletben meghatározásra kerül, hogy a község 
területén a kötelező helyi közszolgáltatás ellátásáért a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. felel. A településen a közszolgáltató biztosítja az 
ingatlanhasználók részére a települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött (papír, 
műanyag, fém hulladék) háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket.  

A település területén létesített üveghulladék gyűjtő konténer található a Petőfi Sándor út 24. 
(919/8 hrsz.) ingatlannál. 

14.6. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 

Apcon vizuális környezetterhelés az Apci hegy egykori bányái, illetve a Kopasz-hegy még jelenleg is 
művelt bányaterületei képezik. Ezek a település keleti oldalán, a hegyoldalakon jelennek meg, mint 
tájképet romboló elemek. Ezeken túl a belterülettől nyugatra fekvő ipari területek is negatív 
tájképi hatást keltenek. Ugyanakkor az említett objektumok nem jelentenek markáns vizuális 
környezetterhelést.  

14.7. FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

Apc területén fennálló környezetvédelmi konfliktusok között a korábban már kifejtett nagytáblás 
szántóföldi művelés eredményeként jelentkező mezővédő erdősávok hiányát, illetve a Szuha-patak 
medre melletti zöldsáv hiányát említhetjük. A levegő tisztaság védelme szempontjából káros hatása 
van a Kopasz-hegy oldalában elhelyezkedő bányához vezető földútnak, amelyen közlekedő 
teherautók folyamatos porterhelést okoznak. A belterület határában található bányák, illetve a 
nyugati részen elhelyezkedő ipari területek vizuális környezetterhelést is jelentnek.  
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15. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 
alapján a település katasztrófavédelmi besorolása III. osztály. A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy mely települések tartoznak a III. 
osztályba, illetve arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak az egyes osztályokra. 

24.§ (3) III. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek 

a) a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó üzem által a veszélyes anyagok 
környezetbe kerülése esetén veszélyeztetettek, 

b) az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és a kockázati mátrixban történő 
elhelyezése alapján a 2. melléklet b) pontja szerinti III. besorolást kapják. 

21.§ (5) A besorolási osztályokra vonatkozó szabályokat és az egyes osztályokhoz tartozó 
elégséges védelmi szint követelményeit a 2. melléklet c) pontja tartalmazza. 

 

15.1. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A települést az OTRT övezetei közül érinti:  

• országos vízminőségvédelmi terület 

• nagyvízi meder területe 
A települést az OTRT övezetei közül nem érinti:  

• Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú 
szükségtározók területe 

 

 

 

Forrás: Országos Területrendezési Terv övezetei 
Országos vízminőség védelmi terület 

 

 

 

Forrás: Országos Területrendezési Terv övezetei 
Országos vízminőség védelmi terület 
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A települést Heves megye Területrendezési tervének övezetei közül nem érinti: 

• kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület 

• felszíni vizek vízgyűjtő területe övezete, 

• nagyvízi meder övezete, 

• rendszeresen belvízjárta terület övezete. 

• vízeróziónak kitett terület 

15.1.1. ÁRVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK 

A település nagyvízi mederrel érintett, árvízveszélyeztetés várható.  

 

Magyarország településeinek árvízi kockázati 
besorolása 

 

Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 

http://www.vedelem.hu/ 

 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti. 

15.1.2. BELVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK 

 

Pálfai féle belvíz veszélyeztetettségi térkép (saját szerkesztés) 

 

A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz-állás okoz. A 
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzíti. 
A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába 
sorolták, az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az 
erősen veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a településrendezési tervekben csak a közepesen és 
erősen veszélyeztetett területeket jelölik. Ennek alapján Apc közigazgatási területe belvízzel nem 
veszélyeztetett.  

 

Magyarország településeinek belvízi kockázati besorolása 

 

Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 

http://www.vedelem.hu/ 
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15.1.3. MÉLY FEKVÉSŰ TERÜLETEK 

A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a síkföldrajzi fekvésen belül is 
mélyebben fekvő településrészek. A település mély fekvésű területein, ha annak geológiai adottsága 
miatt kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel van a talajvízszint, a mély fekvésű 
területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű területen, ha 
rövidebb-hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, 
mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 

A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell 
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 

A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A 
vízelvezetés rendszerében, vízvisszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb 
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét 
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának megoldásáról is gondoskodni kell, hogy 
elkerülhetőek legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás) 
előfordulása. 

15.1.4. ÁRVÍZ ÉS BELVÍZVÉDELEM 

A települést nagyvízi meder érinti, árvízvédelmet igényel. 

Apcon az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada nem belvízi eseményként jelentkezik, 
hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából 
származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges 
csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi 
katasztrófavédelem feladata. 

A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi 
vízelöntést, vízkár „árvízi”, „villám-árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel 
a vízelvezető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered. A villámárvízi 
veszélytérkép besorolása szerint magas kockázatú a település villámárvíz veszélyeztetettsége. 

 

18. ábra: Magyarország településeinek villámárvízi 
kockázati besorolása 

 

Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 

http://www.vedelem.hu/ 

 

 

15.2. EGYÉB 

15.2.1. TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ KORLÁTOZÁSOK 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Vízmű kutak és azok hidrogeológiai védőterületei 

• Regionális vízellátó gerincvezeték nyomvonala 

• Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 
2. Szennyvízelvezetés 

• Szennyvízátemelők védőtávolsága 

• Regionális szennyvízszállító vezeték nyomvonala 
3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
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• Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es 
karbantartó sávval 

• Felszíni vízrendezést szolgáló, önkormányzati, vagy társulási kezelésű vízfolyás, csatorna 
menti 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 térségi ellátást biztosító főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől 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 

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

• Gázfogadó és nyomáscsökkentő műtárgy 
5. Elektronikus hírközlés 

• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 
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16. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

A településen található ásványi anyag lelőhelyeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya által kiadott adatszolgáltatás alapján mutatjuk be. 

Apc területén bejelentett szilárdásvány-kutatás vagy bejelentett előkutatás nem zajlik. Apc 
közigazgatási területére érvényes kutatási engedély és kutatási műszaki üzemi terv jelenleg nincs 
kiadva és a bányafelügyelet felszínmozgást nem tart nyilván. 

A Kopaszhegyi andezitbánya a 70-es évekig üzemelt. 

Az Apc 016/1, 01612, 018, 019 és 020 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, „Apc I. — homok" védnevű 
bányatelek törlésre került.  

Az Apc Kopaszhegyi (Apc 015/3 hrsz.) meddőhányó hasznosítás 2005 és 2016 között műszaki üzemi 
terv szerint működött, azóta nincs engedélye.  

Az Apc RIO (Apc 09/2 és 015/3 hrsz.) meddőhányó hasznosítás 2016-tól érvényes műszaki üzemi terv 
szerint működik. 
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II. HELYZETELEMZŐ- ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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1. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Községi alapadatok 

Terület (ha) 

- Belterület 

- Volt zártkert 

- Külterület 

2046 

190,4 

25,2 

1840,4 

Lakosság (fő) 2459 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Apc község az Észak-Magyarországi régióban, Heves megye nyugati határán, a Hatvani járásban 
található a Zagyva folyó völgyében. E térség a szlovák határ, valamint Budapest viszonylagos 
közelsége miatt, kedvező közlekedési és infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkezik. A 21. sz. 
főútról 2 km-es letéréssel közelíthető meg, illetve vonattal a Budapest-Hatvan-Salgótarján 
vasútvonalon érhető el. Közúton a járásközponttól, Hatvantól 18 km-re, Budapesttől 70 km-re és a 
megyeszékhelytől, Egertől 98 km távolságra fekszik.  

A település társadalma 

Apc lakónépessége 2453 fő volt a 2015. évi KSH adatok alapján. Az 1960-as évektől folyamatosan 
csökken a népessége a községnek, mely a lakosság természetes fogyásának tudható be. A vándorlási 
különbözet alacsony.  

Az épített lakások száma folyamatosan csökkent az elmúlt kb. 70 évben, viszont elmondható, hogy 
komfortosság szempontjából jó állapotban vannak a lakások. 

A községben több civilszervezet tevékenykedik, illetve megtalálható még három sportegyesület is. 
Apcnak testvérkapcsolata is van. Borászata jelentős a térségben. 

A településen a humán közszolgáltatások megfelelő színvonalon működnek. Az alapellátás helyben, 
egyéb közellátási intézmények a járási központban és a megyeszékhelyen találhatóak. 

A település gazdasága 

A település fő gazdasági ága a mezőgazdaság, melyet kiegészít a zagyvagyártelepen működő ipar. A 
területen működő vállalkozások elsősorban az alumíniumiparban tevékenykednek. Apc a vendéglátás 
és szálláshely szolgáltatás terén nem aktív. A térség gazdasági központját Hatvan jelenti, Apc a 
főbb gazdasági mutatók tekintetében a megyei átlag alatti értékeket teljesít. 

Önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

A megfelelő adópolitika mellett a község önkormányzata ésszerű ingatlangazdálkodással képes a 
település pénzügyi stabilitását fenntartani. Apc Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
bevételek főösszege közel 592 millió Ft volt. Apcon jelentős iparterületek találhatóak, így az 
iparűzési adó ténylegesen is meghatározó bevételforrás. Az Önkormányzat gondoskodik a kötelező 
feladatokról, mint az alapfokú nevelés, az egészségügyi alapellátások, a szociális alapellátások, a 
közvilágítás és a helyi utak fenntartása. 

Településszerkezet és területhasználat 

Apc, több feltárt régészeti lelet alapján, már az újkőkorban is létezett. A XIV. századi pápai 
tizedjegyzékben Opuz néven szerepel a települést. A XV. században már mezővárosként említik, 
jelentős bortermelés is zajlott a területén. A XVIII. században fontos kereskedelmi központ volt. 
Főleg gyep és szántó területfelhasználás volt jellemző a több utcás sorfalu környékére. A lakott 
területen egyértelműen az utcára merőleges tetőgerincű, fésűszerűen elhelyezkedő házak 
domináltak. Később, a vasútvonal megépülését követően az ipar fejlődésének hatására bánya és 
gyár nyílt Apcon, és bővült a belterületen a lakóépületek száma. 

Apc belterületét elsősorban falusias területhasználat jellemzi. Az intézmények kisebb csoportokban 
helyezkednek el. A piac és a sportpálya a Művelődési Ház mellett kapott helyet. A temető az apci 
Nagy-hegy lankáinál, az Újtemető utcában fekszik. Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató funkciót a 
belterületen elsősorban az ősi településmagon belül, elszórtan találunk. A belterületen egyedül az 
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egykori gőzmalom területe számít jelentősebb méretű gazdasági területnek a Bethlen Gábor 
utcában. 

Apc külterületének túlnyomó részét szántók borítják, ami mellett az erdő, bozót, illetve 
gyepterületek foglalnak el nagy területeket. A külterület nyugati részén, a belterülettel határosan 
helyezkedik el az Apci-hegy, illetve a Kopasz-hegy, melyek mellett meghatározó még az Apci 
tengerszem. Az Apci hegyen már felhagyott bányák, míg a Kopasz-hegyen még jelenleg is művelés 
alatt álló bánya található. A település egykori zártkerti területein túlnyomórészt erdő, illetve gyep 
található, csak kis részt művelnek, az is szántó területhasználatban van. A 21. sz. főút csomópontja 
mellett gazdasági, ipari, valamint lakóterületek találhatóak. A közigazgatási terület északnyugati 
csücskében különleges hulladéklerakó terület található.  

Az épített környezet 

Az intézmény épületek jellemzően minden településen egyedi kialakításúak, eltérnek a környező 
lakóterületek épületeitől. Apcon az intézmények jellemzően az ősi településmag halmazos középső 
része körül, kisebb csoportokban helyezkednek el. A legjelentősebb gazdasági terület 
Zagyvagyártelepen létesült, mely összenőtt a szomszédos Zagyvaszántó gazdasági területével. A 
belterületen számos kereskedelmi-szolgáltató egység található, elsősorban élelmiszerboltok. Apcon 
a lakóépületeknek számos alaptípusa figyelhető meg: L-alaprajzú lakóépületek hézagosan zártsorú 
beépítésben, klasszikus falusi lakóépületek fésűs beépítésben, oldalhatáron álló kockaházak 
földszintes és többszintes változatban is, emeletes és/vagy tetőtér-beépítéses családi házak. 

A településen egy műemlék, a Szent István király római katolikus templom található, melyhez ex 
lege műemléki környezet is kapcsolódik. A művelődési Ház, az egykori Szent-Ivány kastély helyi 
védettségű érték. 

Táji és természeti adottságok 

Apc a Zagyva-völgy kistájon fekszik a Zagyva folyó bal partján. A környéken található vulkáni kúpok 
miatt mikroklíma alakult ki. Éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten száraz és az uralkodó 
szélirány északkeleti és északnyugati. A terület talajadottságait és felszín-morfológiáját több 
minden befolyásolta, de az egyik legfontosabb a Zagyva folyó felszínalakító munkája volt. A Zagyva 
uralja a térséget, így több víztározó kialakítására volt szükség. A folyó völgyében a potenciális 
vegetáció a puhafa ligeterdő volt, mely mára csak nyomokban maradt fent. Jelentős a 
szántóterületek kiterjedése, de a termesztett növényeken kívül több ritka gyomfaj fordul el. 

Zöldfelületi rendszer 

Apc egy sokszínű zöldfelületi rendszerrel rendelkező kis település. Bár az egy főre jutó zöldterület 
nagysága alacsony, mindössze 3,7 m2 ettől függetlenül meghatározóak a belterületen a telken belüli 
zöldfelületek és a közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei. Négy zöldterületet határoz meg 
a hatályos településszerkezeti terv, köztük a legfontosabb az Árpád út menti közpark. Apc számos 
zöldfelületi intézménnyel és intézményi zöldfelülettel is rendelkezik, melyek a következőek: apci 
temető, apci focipálya, apci piac, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, Gyöngyszem Óvoda, Szent 
István király Templom kertje. Fontos még megemlíteni az egyik legértékesebb apci zöldfelületi 
értéket, a Fő úton található kettős vadgesztenye fasort. Ökológiai szempontból rendkívül fontos 
szerepet töltenek be a Szuha-patak és a Zagyva menti nagyrészt érintetlen természetes és 
természetközeli zöldfelületek. Apc külterületén még nagy jelentőséggel bírnak a település keleti 
felében, a dombokon húzódó nagy természetközeli erdőterületek.  

Közlekedés 

Apc a nógrádi megyeszékhelyet is érintő, észak - dél irányban húzódó 21 sz. főút nyomvonalán 
fekszik. A település közúti kapcsolatai a szomszédos településekkel jók. Palotás kivételével 
mindegyik szomszédos településre vezet közút. A legközelebbi nagyváros, Hatvan központja a 21 sz. 
főúton 20 perc alatt érhető el gépkocsival. A település területén bonyolódó átmenő forgalom a 21 
sz. főutat terheli, amelynek forgalma nagyságrenddel magasabb a települést érintő mellékutakénál. 
Apc településen a Volánbusz Budapest - Pásztó - Salgótarján (napi 7 járat) és Budapest - Hatvan - 
Apc (napi 3 járat) viszonylata közlekedik. A település területén hat autóbusz megállóhely található. 
Apc területén halad át a MÁV 81 sz. Hatvan - Somoskőújfalu vasútvonala. A településen a helyi 
közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg nincs 
kiépítve kerékpárút. 
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Közművizsgálat 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
beépített terület minden utcájában kiépítésre került a hálózat. A település közüzemű vízellátásának 
szolgáltatója a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Apc a felszín alatti víz szempontjából az érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. Apcon elválasztott 
rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna hálózat épült ki. Az általa elvezetett szennyvizek a 
végátemelőből nyomóvezetéken keresztül a Lőrinci hálózatba kerülnek, majd onnan a hatvani 
hálózatba. A szennyvízgyűjtő hálózatra a rácsatlakozás 86 %-os, azaz még nem teljes körű. 

Apc a Mátra nyugati lábánál fekszik, a település kül- és belterületeire eső csapadékvizeket a 
belterülen áthaladó Zagyva és a belétorkolló Sigló-árok szállítja el. 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, földgáz 
rendelkezésre áll, bár a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős 
mértékű. Apc villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. biztosítja. Az ország 
egyetemes gázszolgáltatója az NKM Földgázhálózati Zrt, a hálózat üzemeltetője az TIGÁZ DSO kft.  

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A vezetékes 
szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség biztosításához 
szükséges antennák  elhelyezésre kerültek. 

Környezetvédelem 

A kedvező adottságoknak köszönhetően Apc külterületének túlnyomó része szántóföldi művelés alatt 
áll, ahol ugyanakkor problémát jelenthet az intenzív kemikáliák használata, amik mind a talajra, 
mind a felszíni vizek minőségére negatív hatással vannak. A termőföldet veszélyezteti továbbá a 
mezővédő erdősávok hiányának következében a defláció, illetve az erózió is. A település 
talajvédelemhez kapcsolódóan hozott helyi jogszabálya: Apc Község Képviselő-testületének 4/2015. 
(II.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 

A település felszíni és felszín alatti vizeire kedvezőtlen hatást fejthetnek ki mezőgazdasági termelés 
során bemosódó vegyi anyagok, illetve a közművel össze nem gyűjtött háztartási szennyvizek. Ez 
utóbbi visszaszorítását az 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet célozza.  

A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék) a lakossági tüzelés, 
a mezőgazdaság, az ipar, illetve a közlekedés határozza meg. Apc közigazgatási területét keresztezi 
a 21. sz. főút, ami terheli a levegőt. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai 
alapján 2016-ban Apc közigazgatási területén 25 telephely bocsátott ki légszennyező anyagot. A 
vegetációs időszakban jelentős légszennyezettséget okozhat a kerti hulladék nyílttéri égetése. 
Ennek korlátozására hozta Apc Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2015. (III.25.) 
önkormányzati rendeletét az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól. 

Apc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete szól a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. A rendeletben meghatározásra kerül, hogy a község 
területén a kötelező helyi közszolgáltatás ellátásáért a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. felel. 

Apcon vizuális környezetterhelés az Apci hegy egykori bányái, illetve a Kopasz-hegy még jelenleg is 
művelt bányaterületei képezik. 

Katasztrófavédelem 

A település katasztrófavédelmi besorolása III. osztály. A települést érinti az országos vízminőség 
védelmi terület és a nagyvízi meder területe is. Apc árvízveszélyes területen fekszik, viszont 
belvízveszélyes terület nem található a településen. Magas kockázatú a település villámárvíz 
veszélyeztetettsége. 

 

2. ÉRTÉK- ÉS PROBLÉMATÉRKÉP, EGYÉB BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ 
TERÜLETEK 

A település értékeit és problémáit a V6 jelű tervlapon mutatjuk be. 
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4. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

4.1. ELTÉRŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI EGYSÉGEK  

Apcon a vizsgálat során hat főbb eltérő településszerkezeti egységet határoztunk meg, melyekre a 
dokumentumban többször is hivatkozunk. A külterületen ezek a következőek: Apci-nagyhegy, 
Kopasz-hegy, Apci tengerszem és zagyvagyártelep. A belterületen ezek: az ősi településmag és az új 
építésű lakóterületek. 

4.2. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 

A KSH adatszolgáltatása a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területeket érintően még 
nem érkezett meg. 
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IRODALOMJEGYZÉK 

Települési dokumentumok 

• Településfejlesztési koncepció (2002) 

• Hatályos településrendezési eszközök 

Fejlesztési tervek és programok 

• Országos fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014) 

• Heves megye területfejlesztési koncepciója (2014-2020) 

Internetes források  

• http://www.ksh.hu/ 

• https://www.teir.hu/ 

• http://apc.hu/ 

 

http://www.ksh.hu/
https://www.teir.hu/


MELLÉKLETEK 

ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ssz. Intézmény 
Egyeztetési eljárásban 

résztvevő 
államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 
venni 

Nem 
kíván 
részt- 
venni 

Nem 

válaszolt 

Papíron 

kéri? 
 

1. 
Heves Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

állami főépítészi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

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

2. 

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

megyei 

kormányhivatal 
környezetvédelmi 
és 
természetvédelmi 
hatáskörben eljáró 
járási hivatala 

  X -  

3. 
Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság 

nemzeti park 
igazgatóság 

X   N.A. 

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

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

• felhívja a figyelmet a környezeti vizsgálat készítésének 
szükségességére 

4. 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

területi vízvédelmi 

és vízügyi hatóság 
  X -  

5. 
Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 
  X -  
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 

venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

6. 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság 

területi vízügyi 

igazgatási szerv 
X   N 

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

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

7. 

 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

fővárosi és megyei 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

X   N 

• II. katasztrófavédelmi osztály 

• vízvédelmi szakterületen az illetékes hatóság a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

8. 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

X   N • jogszabályi előírásokra felhívja a figyelmet 

9. BFKH Közlekedési Főosztály 
Budapest Főváros 

Kormányhivatala 
X   N 

• tájékoztat a várható fejlesztésről 

• ismerteti a jogszabályi környezetet 

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

10. 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Vasúti Hatósági 
Főosztály 

közlekedésért 
felelős miniszter 

 x   • szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

11. 

 

Légügyi Hivatal 

 

a) légiközlekedési 
hatóság, 

 

  X -  

HM Állami Légügyi Főosztály  
b) katonai légügyi 

hatóság 
 X  - 

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

• A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tart 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 

venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

indokoltnak szolgáltatni. 

• Apc Község az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetlenül nem érintett. 

12. 

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

 

megyei 
kormányhivatal 
közlekedési 
hatósági 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely 
szerinti járási 
hivatala 

  X -  

 
Kulturális Örökség 
Védelméért Felelős Miniszter 

kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

  X -  

13. 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztálya 

megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

X   N 

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

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

14. 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

ingatlanügyi 
hatáskörben eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

X   N 

Művelési ág AK/ha átlagosnál jobb min. 

oszt. 

Szántó 23,94 3 

Szőlő 48,70 4 

Gyümölcsös - - 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 

venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

Kert - - 

Rét 22,55 3 

Legelő 1,98 3 

Fásított terület 4,05 2 

 

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

15. 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala Agrárügyi 
és 

Környezetvédelmi Főosztály – 
Erdészeti Osztály 

megyei 

kormányhivatal 
erdészeti 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

X   N.A. 

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

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

• térképi állományok elérési útvonalát közli 

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

16. 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztálya 

honvédelmért 
felelős miniszter 

 X  N 

• honvédelmi terület övezetébe tartozó honvédelmi rendeltetésű 
ingatlant nem tartanak nyilván 

• jóváhagyott dokumentációra elektronikus formában igényt tart 

17. 

Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Közlekedésrendészeti Osztály 

fővárosi és megyei 
rendőr- 

főkapitányság 

X   N 

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

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

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 

venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

18. BAZ Megyei Kormányhivatal  

 
bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

 

X   N.A. 

• szilárdásvány kutatás, bejelentett előkutatás nincs 

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

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

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

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

19. 

Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság 

Miskolci Hatósági Iroda 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

X   N 

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

nyilvántartás megtalálható 

• szakterületi jogszabályokról tájékoztat 

20. 
Országos Atomenergia 
Hivatal 

Országos 
Atomenergia Hivatal 

X   N 

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

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

21. 
BFKH Népegészségügyi 

Főosztály 

Budapest Főváros 

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

Szomszédos önkormányzatok 

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

23. 
Palotás Község 
Önkormányzata 

  X  - Nem kíván részt venni a további eljárási szakaszokban. 

24. 
Szarvasgede Község 
Önkormányzata 

  X  - Nem kíván részt venni a további eljárási szakaszokban. 

 Jobbágyi Község    X -  

http://www.nmhh.hu/
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 

venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

Önkormányzata 

 
Rózsaszentmárton Község 
Önkormányzata 

   X -  

 
Zagyvaszántó Község 
Önkormányzata 

   X -  

 
Petőfibánya Község 
Önkormányzata 

   X -  

Megyei Önkormányzat 

25. Heves Megyei Önkormányzat  X   N 

Kéri a megyei törekvések figyelembevételét a tervek készítése során. 

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

Egyéb partnerek, írásos kérelmek 

26. FGSZ Zrt.     N.A. 

Apc község közigazgatási területét érinti: 

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

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

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

27. RIO-KŐBÁNYA Kft  X   N.A. 

Apc külterületén a 09/2 és 015/3 hrsz.-ú ingatlanokon bányászati, 

meddőhasznosítási tevékenységet végez. A továbbiakban is folytatni 
szeretnék a bányászati tevékenységet, ezért kérik az 
önkormányzatot, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat felülvizsgálata során vegye ezt figyelembe. Javasolják 
ezen területek ipari területbe történő besorolását. 
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Ssz. Intézmény 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő 

államigazgatási szerv 

Részt 
kíván 

venni 

Nem 
kíván 
részt- 

venni 

Nem 
válaszolt 

Papíron 
kéri? 

 

28. SALKER Kft  X   N.A. 

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

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

Ugyancsak kérik, hogy a mellékelt a IX-X. medence építési 
engedélyezési eljárásakor kiadott tájékoztatás szerinti erdő védősáv 
módosítását is a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében. 
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