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A településrendezési terv a 78/2013(XII.19.) Önkormányzati határozattal elfogadott telepü-
lésfejlesztési koncepció alapján kerül kidolgozásra. 

Településszerkezeti tervet Gyöngyöstarján képviselő testülete 54/2014(X.01.) Önkormány-
zati Határozattal, a HÉSZ-t és annak mellékletét a Szabályozási tervet 12/2014 (X.15.) Ön-
kormányzati rendelettel fogadta el.  

A településen ma közel 2500-an laknak. A közigazgatási területe 4639 ha, melynek északi 
széle a megye határig nyúlik fel, déli területe szomszédos Gyöngyös várossal. A község 
közúton a Gyöngyös-Szurdokpüspöki 2406-os számú úthoz kapcsolódó bekötő utakkal köze-
líthető meg.  

Az eddig érvényben lévő TRT 260 építési telek kialakítását tette lehetővé, a most elkészült 
terv 49 építési telek rendezését szabályozza. Az eddig fejlesztéseket ütemezetten tartalmaz-
za a tervanyag. A külterületeken több fejlesztési lehetőség lesz az eddigiekhez képest, míg a 
belterületen szigorúbb építési előírások szolgálják a falu arculatának megőrzését.  

Az Államigazgatási szervek, szakhatóságok és partnerek megkeresése lezajlott. A vélemé-
nyezési eljárás során ellenvélemény nem fogalmazódott meg. Az Állami Főépítészi iroda 
véleménye, javaslatai alapján a Helyi Építési Szabályzat több helyen módosult, a Szabályo-
zási terven a javasolt tömbfeltárások ábrázolása változott.  

Az egyeztetési anyag véleményezése során a lakosság részéről új megkeresések érkeztek, 
amelyek a rendezési terv módosítását igényelték, ez egyeztető tárgyalás összehívását tette 
szükségessé.  Az megismételt Államigazgatási egyeztetés során a DINPI jelezte, hogy szük-
ségesnek tartja a természetvédelmi területek (ökológiai hálózat elemeinek, NATURA 2000) 
pontosítását a terven, valamint az Ex-lege védett földvár feltüntetését. 

Ezen módosítások átvezetésével a terv egyeztetési folyamata lezárult. A Képviselő-testület a 
Településszerkezeti tervet határozattal és a szabályozási tervet rendelettel elfogadta. 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2014. OKTÓBER 1.- N  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK 
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2014. (X. 1.) KT 
határozata 

 

Gyöngyöstarján Község Településszerkezeti terv jóváhagyásáról 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti 
terv módosításait, a többször módosított 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény, az OTÉK és a 314/2012 (XI.8) Korm. rendeletnek megfelelően a 
határozat 1. számú mellékletét képező Településszerkezeti terv leírás és 2. sz melléklet 
Településszerkezeti terv alapján. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az állami főépítésznek és az 
eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek az elfogadott rendeletet és határozatot 
küldje meg. 

 

Felelős: Nagy Károly polgármester 

Határidő: 15 napon belül 

 

 

k. m. f. 

 

Nagy Károly sk. 

polgármester 

Dr. Jakab Csaba sk. 

jegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 Dr. Jakab Csaba 

jegyző 
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2. Településszerkezeti terv leírása / 54/2014 (X.01) Önk.hat. 1. számú melléklete/ 

2.1. Településszerkezet és területfelhasználás 

 

Gyöngyöstarján a Mátra lábánál, Gyöngyöstől 
északra, a Tarján, a Meggyes, Más és a Csege 
patak összefolyásánál épült fel. A települést és 
környezetét a hegylábi, dombos vidékre jellem-
ző tájhasználat és változatos falukép jellemzi.  

Gyöngyöstarján külterületének jelentős részét a 
szőlőhegyek foglalják el, amelyekhez délen me-
zőgazdasági területek, északon kiterjedt erdők 
csatlakoznak.  

A középkorban két kisebb falu is volt a mai bel-
területen, további négy lakott hely a külterüle-
ten. A belterület sugarasan szétfutó úthálózata 
a hajdani lakott helyek irányait mutatja a falu 
körül. Gyöngyöstarján ma a 2406-os számú 
úthoz kapcsolódó két bekötőútról érthető el. 
 

A település régi területeit a Dobó István és Dó-
zsa György utcák tömbje fogja össze, a falu központi terei a tömb körül alakultak ki. A Temp-
lom tér, a Jókai tér, ahol az önkormányzat épülete áll s az ehhez kapcsolódó iskola előtti 
teresedés, valamint a buszfordulót magába foglaló valamikori „a csordát összeterelő” széles 
közterület. A régi településrésztől északra találhatók a hegyoldalról lefolyó patak völgyben, a 
vulkanikus sziklafalba mélyítve kialakított pincesorok. Itt van, többek között, Európa leghosz-
szabb egyenes pincéje, a háromszintes Haller pince is. A pincesorok a Templom tértől – 
központi területeken felépített borüzemek miatt – most nehezebben érhetők el, mint építésük 
idején. 

A Dobó utca nyugati végén sajátos faluszerkezet rajzolódik ki, amely feltehetően - a palóc 
szokások szerint - nagycsaládos portákból állt. A lazán elhelyezett házak között alakult ki a 
mai, halmazos jellegű úthálózat, s további telekosztásokkal a fésűs jellegű utcakép.    

A település a szocialista időkben a falut körülvevő területek mezőgazdasági központja volt. 
Arculatát több szőlő és borfeldolgozó üzem, új beépítés, út, valamint kibetonozott patakmed-
rek építése alakította át. A központban lévő dombtetőkre nagyobb üzemeket telepítettek, fém 
bortárolókat helyeztek el, ezek látványa jelenleg is uralja Gyöngyöstarján hagyományos falu-
szerkezetű és változatos beépítésű arculatát. A széles burkolt utak megkönnyítetik a beszál-
lításokat, lehetővé teszik s mezőgazdasági munkagépek közlekedését, de így a falu központi 
tereről eltüntetek a zöldfelületek, lombos fák és kevés a járda. A burkolt felületeket növeli a 
patakmedrek betonozott kialakítása is. A kiépített felületeken a tavaszi, nyári esőzéseknél 
keletkező nagyobb vizek jobban levonulnak, de problémát jelent a magas talajvíz. Így a déli, 
hagyományos beépítésű településrészeken a vízelvezetési problémák miatt a régi ázak ál-
lagromlása felgyorsult, a meredekebb domboldalakon nagyobb a csúszásveszély.  

A múlt század végén a falunak új fejlődési szakasza indult el, többen ideköltöztek Gyöngyös-
ről, más városokból. A falu észak-keleti részén hálós úthálózatú, kertvárosias településrész 
épült ki.   
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Belterületi területhasználat, beépítésre szánt területek 

 Falusias lakóterületek (Lf) - szintterület sűrűség: 0,5 

Gyöngyöstarján hagyományos, jellemzően szalagtelkes lakóterületeinek építési övezetei tartoz-
nak falusias lakóterület területfelhasználási egységbe. A területeken megállapított szintterületi 
sűrűség 0,5,  

 Az Lf-1 és Lf-2 övezetek a régi lakóterületi beépítések építési övezetei, ahol a szabálytalan 
telekstruktúra őrzi a régi korokat, többnyire még megtalálható a földszintes, „faberakású” orom-
falas épület típus. Szabályozás célja: 

a. beépítés megőrzése,  
b. régi épületformák továbbélésének támogatása. 

Az Lf-1 övezet a kistelkes területek, Lf-2 övezetben nagyobb építési telke vannak.  

Az Lf-3 hagyományos falusias beépítés építési övezete, jellemzően a múlt század elején, köze-
pén beépült falurészek területének építési övezete, ahol a hagyományos házak mellett több 
„kocaház”, vagy kétszintes tetőteres épület található a jellemzően szalag telkes beépítésű utcák 
mentén. Egy-egy szép fésűs-fogas beépítés is kirajzolódik az ívesen megtört utcavonalakon. 

 Kertvárosias lakóterületek (Lk) - szintterület sűrűség: 0,5 

Kertvárosias lakóterületek a hálós úthálózatú és az új fejlesztésű területek építési övezeteit ösz-
szefoglaló területfelhasználási egység. Három építési övezet került megállapításra, Az Lke-1-es 
jelű övezet a Petőfi és Damjanich utcáktól észak-keletre, ahol a teleknagyság 800-1000 m2, az 
Lke-2-es nagyobb építési telkek kialakítását támogató új lakóterületek építési övezete és az 
Lke-3-as jelű meglévő csoportházas lakóterületek.    

 Településközpont vegyes területek (intézmények, faluközpont) (Vt) – 0,8 

A meglévő oktatási és egyházi intézmények, valamint a központban lévő intézményi funkciót is 
ellátó területek építési övezeteit összefoglaló területfelhasználási egység.  

 Gazdasági-kereskedelmi területek (Gksz) 

 A belterületen lévő kapcsoló gyár és a meglévő külterületi volt Borjú- máji gazdasági terület, 
valamint az új gazdasági fejlesztések területe van kereskedelmi-gazdasági övezetbe sorolva, 
ezeken a környezetet nem zavaró gazdasági tevékenység folytatható.  

 Különleges beépítésre szánt területek 

Különleges-pincék (K-p) 

A belterületen, meglévő pincék övezete. Az övezet előírásai egyaránt vonatkoznak a sziklafalba 
vájt pincék és a felépítménnyel rendelkező pincebejárókra.  

Különleges-borgazdaságok (K-bor) 

A közigazgatási területen meglévő és tervezett szőlőfeldolgozó, borászati üzemek területe. A 
területen az elsődleges funkciók mellett a borturizmushoz kötődő szállás, vendéglátás épületei 
helyezhetők el.  

Különleges-idegenforgalmi (K-i) 

A Fajzat puszta és a Borhy kastély környezetében lévő területeken a meglévő beépítés és kert 
megőrzése mellett vendéglátó, szállás- és sportlétesítmények elhelyezésére és fejlesztésére 
van lehetőség.  
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2.1.2. Külterületi tájhasználat, beépítésre nem szánt területek 

A hagyományos tájhasználat, művelés megőrzése a tájszerkezet és a tájkép szempontjából 
meghatározó, ezért a külterületi területhasználatok és övezeti rendszer kialakítása ezek 
megtartását szolgálja. A szőlőterületeken a szőlő, az erdős és gyepes területeken a hagyo-
mányos erdőgazdálkodás és legeltetés fenntartandó. 

Mezőgazdasági terület 

A területhasználati besorolások a mezőgazdasági területek esetében elsődlegesen a műve-
lési ághoz igazodnak. Ez alapján megkülönböztetünk általános, szőlő-gyümölcsös és kertes 
mezőgazdasági területeket.  

Általános mezőgazdasági területek 

A szántó és gyepművelési ágban lévő külterületi mezőgazdasági területek kerülnek ebbe a 
besorolásba. A gazdálkodáshoz szükséges épületek és az övezeti előírások alapján lakó-
épületek, birtokközpont alakítható ki. A védettséggel érintett területeken a művelés a termé-
szetvédelmi érdekek figyelembe vételével történhet, a beépítés kismértékű lehet. 

Nagytáblás szőlő és gyümölcsös 

A mátrai szőlőtermőhelyhez tartozó területen a nagy táblában egyben művelt szőlőterületek 
nagyon jellemzők. A külterületen gyümölcs ültetvények is találhatók, kisebb számban. A sző-
lőkataszteri területeken a gazdálkodáshoz szükséges épületek elhelyezését biztosítja a terv. 
A földhivatali alaptérképen két földút közötti kis parcelláknak tűnő területek a valóságban 
egységesen kezelt táblák. 

Kertes mezőgazdasági területek 

Mezőgazdasági kertes terület a volt „zártkerti” területek. A külterületen három területrész 
található. A terv a kertművelést és rekreációs használatot támogatja, az ehhez szükséges kis 
gazdasági épületekkel. A szerkezeti terv a beerdősült, erdőként még nem nyilvántartott volt 
zártkerti területeket erdőként jelöli. 

Erdőterületek 

A külterület északi részén elterülő erdőterületek Országos ökológiai hálózat és Natura 2000 
védelem alatt állnak. A tervben véderdő besorolásba kerülnek. A területhasználati besorolá-
suk védett erdő, a tájkép védelme érdekében az erdőgazdálkodás során a tarvágást kerülni 
kell. A település lakói számára fontos közérdek hogy az erdőben jelölt turistautak minden 
időben nyitva álljanak a látogatók, természetjárók előtt. Az ismert túraútvonalakat és a forrá-
sokat a terv tartalmazza. Új erdősítésre javasolt terület nem kerül kijelölésre. 

Vízgazdálkodási területek 

A tájszerkezetet meghatározó észak-északnyugat – dél-délkeleti patakvölgyek, vízmosások 
egyedi és értékes ökológiai rendszerek. A község legjelentősebb vízfolyásai a Tarján-patak, 
Meggyes-és a Csege-patak, de több kisebb vízfolyás is van a településen. A település kisvíz-
folyásainak befogadója a Tarján-patak. 

A vízfolyások melletti területek fontos szerepet játszhatnának a település csapadékvíz elve-
zető rendszerében, a növényborítottság megtartása a vízvisszatartást fokozza, így csökken 
a leérkező víz mennyisége, sebessége. Ezt szolgálja a belterülettől északra lévő záportározó 
is, amelyek az időszakos vízvisszatartás mellett a hordaléklerakást is lehetővé teszi. A pa-
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takparti területek rendezése, zöldfelületek, gyalogutak és természetközeli mederszakaszok 
kialakítása lehetővé tenné a folytonosság megteremtését. 

Különleges - nem beépítésre szánt - turisztikai terület  

A Borhy kastély körül meglévő, helyi védettség alatt álló kert területének övezete. 

 Különleges-mezőgazdasági majorok (K-mg) 

A külterületen meglévő mezőgazdasági üzemek és ahhoz kapcsolódó létesítmények elhe-
lyezésére szolgáló területek.  

Bányaterületek 

A Füledugó bánya a belterülettől északra működő felszíni művelésű andezitbánya. A bánya 
területfelhasználási besorolását nem módosítjuk. A bányászat ma a kijelölt területen folyik, 
de a bányatelkek a bánya területfelhasználási egységen kívülre is nyúlnak. A Településren-
dezési terv alapján a különleges bánya területfelhasználási egységbe nem sorolt telekrésze-
ken a kitermelés nem folytatható. A terület határában értékes növényzettel borított Mulató 
domb helyezkedik el, amelynek megőrzése természetvédelmi és településkép védelmi 
szempontból is fontos cél, helyi védelemre javasoljuk. A bánya működési engedély soron 
következő felülvizsgálata során a településrendezési terv változásainak figyelembe vételével 
kell eljárni. 

A Csege patak néven nyilvántartott ásványi anyag lelőhelyen különlegesen értékes ásványok 
találhatók. A jáspislelőhelyek nemzetközi érdeklődésre tartanak számot, ez olyan egyedülálló 
érték, amelyet érdemes bemutatni és fontos lenne megvédeni az utókor számára. A lelőhe-
lyet helyi védelemre javasoljuk. 

Rekultivált bányaterületek 

A főúttól délre elhelyezkedő volt homokbánya területén a feltöltés és a rekultiváció megvaló-
sult. A terület növényzettel borított, további beavatkozás nem szükséges. 

 

2.2. Közlekedés 

Közúti közlekedés 

Hálózati kapcsolatok 

Gyöngyöstarján közúthálózati kapcsolatait a 2406j. Szurdokpüspöki-Gyöngyös összekötő út, 
térségi jelentőségű mellékút biztosítja. Az összekötőút a közigazgatási terület déli részén 
kelet-nyugati irányban halad át, a község belterületét a 24138j. bekötőút kapcsolja hozzá. Az 
összekötőúton keresztül Gyöngyös érintésével az M3 autópálya, illetve a 3sz. főút, nyugati 
irányban a 21sz. főút (távlatban az M21) érhető el. A község zsáktelepülés, a zsákfalvak 
megszüntetését biztosító tervezett mellékút a Gyöngyöstarján-Nagyréde út, ami a 2406j. 
útból ágazik ki (megyei terv).    

Belső úthálózat 

A belterületi fontosabb utak (Deák Ferenc utca, István utca, Fajzati út, Petőfi út, Rákóczi Fe-
renc utca) sugár irányban kapcsolódnak a községen áthaladó bekötőúthoz (Dobó I. u.- Hő-
sök útja).  

A belterületi közúthálózatot a külterületen kiegészítő legfontosabb út a bánya teherforgalmát 
bonyolító „Kőszállító út”, ami közvetlenül kapcsolódik a 2406j. úthoz.  
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Az úthálózat állagát nagymértékben rongálja a belterületen közlekedő haszongépjármű for-
galom. A belterület központi részeit, legalább időszakosan,- tehermentesíteni kell a nehéz 
gépjárművek forgalma alól. A mindennapi „traktor” és teher forgalomnak a meglévő, kiépített 
mezőgazdasági utakon kell közlekedni.   

A központi területeken és az oda vezető útvonalakon a burkolt felületek nagyságát át kell 
gondolni, több járdát, kis teret, zöldfelületet, közterületi parkolót kell kialakítani. A közterület 
alakítási terv a belső területek megújításának eszköze lehet.  

Közösségi közlekedés 

Gyöngyöstarján területét nem érinti vasútvonal, a legközelebbi vasútállomás Gyöngyösön 
található. A közösségi közlekedést az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosít-
ják. 

Kerékpáros közlekedés, gyalogos és turistautak 

A településen a kerékpáros közlekedés a meglévő utakon történik. A megyei terv alapján a 
2406j. út mellett vezet a 3. Kelet-magyarországi országos kerékpárút tervezett 3.A nyomvo-
nala. 

A belterületen az utcák többségében legalább egyoldali járda van. A település központjában 
közterület rendezés, térkialakítás javasolt.  

Gyöngyöstarjánt a Mátra sárga és zöld jelzésű turistaútvonalai érintik, melyek a település 
északi, erdős részén vezetnek a Világos hegy és a Magas-Mátra irányába. 

A települést érinti a Mátraaljai Borút, amely a borvidék pincészeteit fűzi fel. A borút Gyön-
gyöstarjáni állomáshelyei a Ludányi és a Szőke pincészet. 

Parkolás 

A településen a parkolás, gépkocsik tárolása jellemzően megoldott. Jelentősebb közterületi 
parkolás a községközpontban van. A szabályozási javaslat alapján a Dobó utcán újabb par-
kolási lehetőség alakítható ki.  

Szorgalmazni kell a lakóházaknál parkoló haszongépjármű állomány fokozatos kitelepítését 
egy tervezett, őrzött gépállomásra.   

 

2.3. A zöldfelületi rendszer 

Gyöngyöstarjánon alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-, belterület együtt véve), ezen 
belül túlnyomórészt mező- és kertgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. Relatív 
alacsony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit kiválóan ellensú-
lyoznak a laza beépítésű lakóterületek kertjei.  

A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a Völgyi tó, Sportpálya, Temető – 
játszótér mellett a vonalas összekötő elemek erősítése a cél. Új zöldfelületi elemek kerülnek 
kialakításra a települést átszelő patakok mentén. 

A javasolt építési és zöldfelületi előírások a település hosszú távú zöldfelületi fejlődését és a 
tájkarakter megőrzését egyaránt szolgálják. A rendezési terv új zöldfelületi elem kialakítását 
javasolja a patak medrek mellett, ahol részben a meglévő zöldfelületek összekapcsolásával, 
részben a burkolt patak medrek rendezésével új gyalogosan járható zöldterületi hálózat hoz-
ható létre. 
  



Gyöngyöstarján 

Településrendezési terv 

Pro Arch. Építész Stúdió                                           13 
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-online.hu 

 

2.4. A környezetvédelem 

Gyöngyöstarján környezeti adottságai igen jók, a nagy területű külterületen kiterjedt erdők, 
művelt területek egyaránt találhatók. A beépített területek infrastruktúra ellátottsága jó, jelen-
tős külső terhelés a települést nem érinti. 

Környezetvédelmi szempontból kiemelhető a talajerózió, a felszíni vízrendezés fontossága 
és a bányászati tevékenységgel összefüggő környezet- és tájvédelmi feladatok. 

A bányászati tevékenység környezetterhelését a lakóterületek védelme érdekében a lakóte-
rületektől távol kell tartani, a kitermelés és szállítás intenzitása a vonatkozó határértékek be-
tartásáig növelhető. A felszíni fejtés területe a helyi védelemre javasolt területet, védett nö-
vények élőhelyét nem veszélyeztetheti.  

A környezeti elemek és rendszerek jó általános állapotának megőrzése érdekében a jövőben 
is el kell kerülni a településen a szennyező tevékenységek letelepülését, ezt a Településren-
dezési terv biztosítja. A településen a felszíni vizek rendezésével a talaj és felszíni- felszín 
alatti vizek szennyezését, a talajeróziót meg kell akadályozni. 

2.5. A védelmek és korlátozások  

Természeti értékek védelme 

A települést érintő természetvédelmi és tájvédelmi besorolások az alábbiak: 

 Natura 2000 természet megőrzési terület 

 Ökológiai hálózat magterület 

 Ex lege védett forrás, földvár 

 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

A vonatkozó országos előírások értelmében a természeti értékek védelméről gondoskodni 
kell. A településrendezési terv helyi természetvédelmi terület kijelölését tartalmazza a Csege 
patak melletti ásványlelőhely és a Mulató hegy területén. 

Építészeti örökség védelme 

A településrendezési terv tartalmazza, az országos szinten védett művi, épített értékek 
felsorolását és a településen belüli elhelyezkedését, valamint az ezekre vonatkozó előírá-
sokat. Országosan védett művi értékek: 

 régészeti területek 

 régészeti érdekeltségű területek  

 műemlékek 

 műemléki környezet. 

A belterületén értékvédelmi terület került kijelölésre. A szabályozási tervben feltüntetésre 
kerültek a helyi védelemre javasolt épületek, karakterében megőrzendő épületek, utcaképek.  

Vonalas és egyéb létesítmények védőtávolságai: 

 patakok védőtávolsága a külterületen:50-50 m 

 külterületi utak:50-50 m 

 bánya védőtávolság:500-1000 m 

 20 KV légvezetékek, 3-3 m (közműt tervlapon ábrázolva) 
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 szennyvízműtárgyak védőtávolsága (közmű tervlapon ábrázolva) 

 

2.6. Örökségvédelem 

Műemlékek 

Római katolikus templom, 1747-1753, barokk templom  

Haller pince, XVII századtól épült, 570 méter hosszú háromszintes egyenes ágú pince, az 
utcai épület zártsorú, klasszicista jegyeket viselő homlokzattal 

Borhy kastély (Sósréti) 1926-ban épült vadászkastély, romantikus, szecessziós stílus je-
gyekkel. A kastély park helyi természeti érték. 

Műemléki védelemre javasolható a Fajzatpusztai kastély, mely 1733 klasszicista stílusban 
épült. Körülötte lévő,- részben angol park, részben francia kert,- helyi természeti értek. A 
meglévő kerti létesítmények, kápolna védelme is megoldásra vár. 

A régészeti és természet megőrzési területeket a tervek tartalmazzák.  

Épített értékek helyi védelme  

Értékvédelmi terület  

A falu történelmi magjában a közterület hálózat és beépítés védelme érdekében értékvédel-
mi terület került kijelölésre. Az érdekes úthálózat hangulatának, arculatának javítása miatt, a 
szabályzat az Önkormányzatnak lehetősége ad, hogy a lehatárolt területen belül a település-
képi- eljárás keretén belül dönthessen a tervezett fejlesztésekről. Szorgalmazni kell a régi 
falurészben a légvezetékek, oszlopra szerelt transzformátorok átépítését, az egységesebb 
és a régi házakkal jobban harmonizáló kerítések átszínezését, reklámtáblák kihelyezését 
egységesíteni kell. 

Telekalakítás 

A hagyományos beépítésű részeken a történelmi örökség része a telek struktúra, annak 
megváltoztatása csak településkép eljárás poztív véleménye alapján engedélyezhető.  

Helyi védelemre javasolt épületek 

A Helyi védelemre javasolt épületek feltérképezése és összeírását a tervkészítés során 
megkezdődött. Több, ma is lakott és régi formájában megmaradt ház van a faluban, melyek 
évszázados hagyományokat őriznek. Meg kell találni ezek megtartásának módját, úgy, hogy 
mai igényeknek megfelelő épületek legyenek. A szabályozás a régi épületek megőrzésére 
vonatkozó előírásokat tartalmaz. 

Utcakép 

Az értékes utcaképpel jelölt útszakaszok mentén a jelölt szakasz egészében kell a fejleszté-
sek beillesztését vizsgálni.  

 

2.7. Közműellátás 

Gyöngyöstarján fejlődését a Gyöngyös városhoz és az M3 autópályához való közelsége, jó 
közlekedési kapcsolata segítette, de fejlődéséhez hozzájárult a rendelkezésre álló közműel-
látása is. A település közművesítése bár folyamatosan fejlődik, jelenlegi közműellátására a 
már beépített területei számára a teljes közműellátás lehetősége biztosított.  
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A teljes közműellátás keretében rendelkezésre áll a villamosenergia ellátás, a vezetékes 
ivóvíz ellátás, a szennyvíz közcsatorna hálózat és a vezetékes távközlés, a kábel TV ellátás, 
a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés.  

Vízellátás 

Gyöngyöstarjánban a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás 
megoldott, a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték 
minden utcában megépült. A vízellátást a térség vízellátását biztosító Heves Megyei Vízmű 
Zrt. Gyöngyösi Kirendeltsége biztosítja.  

Az ellátás ma már a Gyöngyösi vízbázisról történik, a regionális vízvezeték a Gyöngyös-
Gyöngyöspata út északi oldalán épült meg. Erről a vezetékről ágazik le a település hálózatát 
és a regionális vezetéket összekötő leágazó vezeték. A Gyöngyösi vízbázis jelentő tartalék 
kapacitással rendelkezik. 

A településen belüli utcák nyomvonalán kiépített ellátó hálózatra a tűzcsapok felszerelésre 
kerültek, így a szükséges tüzivíz ellátás is biztosított.  

Az 1. ütemben tervezett fejlesztések megvalósítása esetén várható 40 m3/nap vízigény a 
Gyöngyösi meglévő vízbázisról kielégíthető.  

Szennyvízkezelés 

A településen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését a 90-es évek közepén kezdték el, a 
hálózat ma már 100%-os szintűnek tekinthető, a csatorna minden utcában kiépített, a rácsat-
lakozási arány a már említett 80 %-os szintű. A kiépített hálózat elválasztott rendszerű, a 
rendszer gravitációs csatornákból épült, a rendszeren a topográfiai adottságok miatt átemelő 
berendezések és nyomóvezetékek alkalmazására is szükség volt.. A rendszer által elveze-
tett szennyvizeket a településtől DK-i irányban 1200 m-re, a külterületén létesített szennyvíz-
tisztító telepre vezetik. 

A szennyvíztisztító telep kapacitása 350 m3/nap. A telep kapacitása az 1. ütem 36 m3/nap 
szennyvizet fogadni tudja, de a további, jelentős többlet szennyvízmennyiséget már nem. 
Ahhoz addigra várhatóan kiterheltté válik, a nagyobb távlatban így a tisztító kapacitás bőví-
tésére, a tisztítás intenzifikálására lesz szükség. A közcsatornával még nem rendelkező terü-
leten az érintett ingatlanok csatornahálózatra való csatlakozását mielőbb ki kell építeni. A 
település szennyvízcsatorna hálózatát a fejlesztési területeken is tovább kell építeni, ameny-
nyiben szükséges, átemelő berendezésekkel és nyomóvezetékekkel. 

A kül- és belterületen egyaránt tilos s szennyvizek tisztítása, ott vagy önálló, engedélyezett 
szennyvíztisztító berendezést kell építeni, vagy zárt tárolómedencét, amelyből 
szippantókocsikkal kell a szennyvizeket a kijelölt szennyvíztisztítóba szállítani. 

Felszíni vízelvezetés 

Gyöngyöstarján a Mátra lábánál fekszik, a település kül- és belterületeire eső csapadékvize-
ket a belterület áthaladó Tarján patak, és a beletorkolló Más patak, valamint további vízfo-
lyások, nagyobb árkok. A Tarján patakból a vizek a Zagyvába, majd a Tiszába kerülnek.  

A település topográfiai szempontból változatos, a mélyvonalakon árok-vízfolyások haladnak, 
amelyek a csapadékvizeket a Tarján patakba vezetik. Az utcák víztelenítése jelenleg nyílt 
árkos módon történik, amely egy ill. kétoldali kiépítésű. Néhány út mentén még szikkasztó 
árkok is található, de ezek száma csekély. Az árkok medre általában karbantartott, a telepü-
lés központjában burkolt., a mértékadó vízmennyiségek szállítására alkalmas. 
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A belterületi határok mentén a külterületi domboldalakról lefutó vizek ellen az övárok-
rendszer csak részlegesen épült ki, ennek hiánya az utak erodáltságán és a nagy mennyisé-
gű hordalékon látható. 

A településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén a településen a burkolt felületek 
aránya (építmények, utak, parkolók, stb.) megnő.  

A településen a csapadékvizek elvezetése sok helyen jelenleg is problematikus, amennyiben 
a fejlesztések következtében az elvezetendő vizek mennyisége jelentősen megnő, a meglé-
vő elvezetési nehézségek nőnek. Ezért Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére, sőt a 
területét befogadó vízgyűjtő területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési tanulmányterv ké-
szítését javasoljuk. A település belsőbb részein, főleg a településközponti területeken, a na-
gyobb forgalmú utcákon a meglévő nyílt árkos elvezető rendszer zárt csapadékcsatornás 
rendszerre való átépítését javasoljuk.  

A beépített területen fokozatosan, mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz csatlakozóan 
kell a felszíni vízrendezés átépítését megoldani. A beépítésre szánt területeken, az új fejlesz-
tések megvalósításával azonban egyidejűleg már zárt csapadékvízgyűjtő hálózat kiépítése 
célszerű. 

Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az Észak-magyarországi Áramszolgál-
tató ÉMÁSZ Nyrt Gyöngyösi Kirendeltsége. 

A villamosenergia közép- és kisfeszültségű hálózatok külön-külön oszlopsoron haladnak, 
ellehetetlenítve az utcák szabad fásítási lehetőségét. Továbbá a középfeszültségű hálózat 
több helyen halad úgy, hogy nem követi a közterületeket, hanem áthalad magántelkek felett. 
A továbbtervezés során ennek rendezése szükséges. 

Várhatóan a rövidtávú igények a meglévő hálózati rendszerről még kielégíthetőek lesznek, 
de a nagytávlatában fellépő igények kielégítésére már egy új kábelkör kiépítésére lesz szük-
ség.  

A település arculatformálásánál, esztétikai igényeknek megfelelően kedvezőbb lenne a kö-
zép- és kisfeszültségű hálózatot földkábelekkel kivitelezni, az oszloptranszformátorok helyett 
épített állomásokat telepíteni és közvilágítást is önálló közvilágítási lámpatestekkel megolda-
ni. Első lépésként az új beépítésű területeken célszerű az új hálózatokat már földkábeles 
fektetési móddal kivitelezni és azt követheti a rekonstrukcióra érett szakaszok földkábeles 
átépítése. Ezzel a nagytávlatra elérhető lesz, hogy település szinten eltűnhessen a "dróthá-
lózat" és tér nyíljon a kedvezőbb utcafásításra, utcabútorozásra. 

A település közvilágításának fejlesztése is szükséges. A közlekedési biztonság szolgálatán 
kívül, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a közvilágítás-
nak. 

Gázellátás 

A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ DSO kft. Egri Kirendeltsége. A telepü-
lés gázellátásának a kiépítése a 90-es évek közepén kezdődött. Ma már 768 háztartásban a 
háztartások 79,9 %-ában áll rendelkezésre a vezetékes gázellátás nyújtotta komfort lehető-
sége.  

A települést a Gyöngyös felől érkező, nagy-középnyomású földgázvezeték táplálja be a Hő-
sök útja déli végén található gáznyomáscsökkentőnél. 
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A település prognosztizált tervtávlatban várható többlet földgázigénye 105 Nm3/h, amely 
többlet gázmennyiséget a település meglévő hálózati rendszere tudja biztosítani.  

Hírközlés 

A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A település távköz-
lési hálózatának kiépítése a 90-es években történt. A vezetékes távközlési ellátottság teljes 
körűnek tekinthető, azaz valamennyi igény kielégített. 

A hálózat a településen oszlopokra szerelt légkábellel épült. A föld feletti vezetésű távközlési 
hálózat számára önálló, saját oszlopsort helyeztek el. Így ott az utcákban jellemzően két osz-
lopsor található. Az új fejlesztési területeken a távközlési hálózatot már földkábelekkel java-
solunk kiépíteni. 

A vezetékes ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Gyöngyöstarjánon 
valamennyi vezeték nélküli táv- (T-MOBIL, Telenor, Vodafone,) és hírközlési szolgáltató 
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

Gyöngyöstarján területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A 
vezeték nélküli műsorvétel terjedésével a vezetékes műsorelosztás iránti igény számottevő 
növekedése nem várható. 

3. Területhasználati kimutatás 

Területhasználatok [ha] 

Beépítésre szánt területek   

kertvárosias lakóterület 54,74 

falusias lakóterület 90,82 

településközpont vegyes terület 4,16 

gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület 12,55 

különleges beépítésre szánt terület - pince 1,8 

különleges beépítésre szánt terület – borgazdasági terület 3,66 

mezőgazdasági célú gazdasági terület, avagy mezőgazdasági üzemi 
különleges terület 13,1 

különleges beépítésre szánt terület - idegenforgalmi 2,5 

Beépítésre nem szánt területek   
Különleges beépítésre nem szánt terület - temető 4,85 

Különleges beépítésre nem szánt terület - bánya 11,1 

Különleges beépítésre nem szánt terület - sportterület 2,02 

Különleges beépítésre nem szánt terület - idegenforgalmi 15,78 

Különleges beépítésre nem szánt terület - rekultivált bánya 7 

zöldterület, közpark 3,28 

 erdőterület 1827,9 

kertes mezőgazdasági terület 114,48 

általános mezőgazdasági terület 1801,70 

Mezőgazdasági terület, nagytáblás szőlő gyümölcsös 619,49 

vízgazdálkodási terület 34,20 

utak, közlekedési terület 11,69 

közműterület 1,88 

Összesen 4638,6 
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4. Heves Megyei Trt-vel való összhang igazolása 
 

Heves megyei Trt.  Településszerkezeti Terv 

 
Térségi övezetek 

Terület 
[ha,km] 

Települési terület-
használatok Terület [ha] 

Megfelelés 
[%] 

Hagyományosan vidékies 
települési térség 

220,37 
Beépítésre szánt terüle-
tek 

183,24 83% 

    
Általános mezőgazda-
sági terület 

1801,70   

    
Mezőgazdasági terület 
- nagytáblás szőlők 

619,49   

    
Kertes mezőgazdasági 
terület 

114,48   

Mezőgazdasági térség 2693,79 
Mezőgazdasági terüle-
tek  

2535,67 94% 

Erdőgazdálkodási térség 1720,90 
Védelmi erdőterület, 
Turisztikai erdőterület 

1827,90 106% 

Vízgazdálkodási térség 
12,41km  

Becsült terület-
nagyság: 15ha

Vízgazdálkodási terüle-
tek 

34,20 
>100%  

Megfelelt 

Közúthálózat 4,3km 

Egyéb területek (közle-
kedési területek, zöldte-
rületek, különleges 
beépítésre nem szánt 
területek) 

57,59   
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5. Biológiai aktivitásérték számítás  

 

Területhasználatok 

Terület [ha] Érték-mutató BA érték 

Beépítésre szánt területek       

kertvárosias lakóterület 54,74 2,7 147,8 

falusias lakóterület 90,82 2,4 218,0 

településközpont vegyes terület 4,16 0,5 2,1 

gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület
12,55 0,4 5,0 

különleges beépítésre szánt terület – borgazdasági 

terület
3,66 1,5 5,5 

különleges beépítésre szánt terület - turisztikai 2,5 3,0 7,5 

különleges beépítésre szánt terület - pincék 1,8 0,7 1,3 

mezőgazdasági üzemi különleges terület 13,1 0,7 9,2 

Beépítésre nem szánt területek       

Különleges beépítésre nem szánt terület - sportpá-

lya
2,02 6 12,1 

Különleges beépítésre nem szánt terület - temető 4,85 6 29,1 

Különleges beépítésre nem szánt terület - bánya 11,1 0,2 2,2 

Különleges beépítésre nem szánt terület - rekultivált 

bánya
7 3,7 25,9 

Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai 15,78 6 94,7 

zöldterület, közpark 3,28 9 29,5 

 erdőterület 1827,9 3,7 6763,2 

általános mezőgazdasági terület 1801,70 3,7 6666,3 

Mezőgazdasági terület, szőlő gyümölcsös 619,49 5 3079,5 

kertes mezőgazdasági terület 114,48 6 686,9 

vízgazdálkodási terület 34,20 0,6 20,5 

utak, közlekedésiterület 11,69 0,6 7,0 

közműterület 1,88 0,6 1,1 

Összesen 4638,6   17832,3

 

6. Változások, ütemezés 

Gyöngyöstarján fejlődése az elmúlt években lelassult, csökkent a beköltözők száma, a z új 
építéseket elsősorban az Önkormányzat és a kisebb magán borászok kezdeményezték. Ez-
zel párhuzamosan a településrendezési tervben kijelölt fejlesztési területeket is át kellett 
gondolni. Az eddigi tervekben jelölt fejlesztéseket két időtávra bontva tartalmazza a terv. 

1. Közeljövőben megvalósítható fejlesztések 
2. Távlati fejlesztési területek 

A településrendezési terv a település területi fejlesztése helyett a környezet minőségi javítá-
sát szolgálja. A kidolgozott értékvédelmi előírások mind a művi értékek, mind a természeti 
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értékek megóvását segítik elő. A közterület alakítási terv falu szétszabdalt központi tereinek 
rendezésére, fejlesztésére hívja fel figyelmet.   

1. Közeljövőben megvalósítható fejlesztések, melyek mind a településszerkezeti, mind a 
szabályozási tervben ábrázolásra kerültek, s megvalósulásukhoz a TRT módosítása nem 
szükséges. 

- Belterülethez kapcsolódó fejlesztési területek 

o Lakóterületek: 

 „Borjú mály” térségében a Dobó utca külterületi szakasza mellett, az út északi és 
déli oldalán, összesen 39 építési telek van.  

 10 építési telek kialakítására van lehetőség a Hősök útja külterületi szakaszán.  

o Gazdasági területek 
 „Borjú mály” major környezetében és attól délre 7,8 ha gazdasági terület 

- Külterületi fejlesztési lehetőségek 

o Mezőgazdasági „birtokok” 

 Má-1 övezetben 6000 m2 nagyságú mezőgazdasági területeken van építési lehető-
ség.  

 Birtok központok kialakítását teszi lehetővé a szabályozás, ha a közigazgatási terü-
leten belül 20 ha földtulajdonnal rendelkezők, az építési szándékukat 1 hektáros tel-
ken valósíthatják meg.   

o Borhy kastély környezetében kétszintes beépítésre lesz lehetőség. 

o Több külterületi Különleges mezőgazdasági, borászati és idegenforgalmi terület került 
kialakításra, ezek egy része beépítésre szánt, már beépült terület, más része új fejlesztésre 
alkalmas. 

2. A távlati fejlesztési területek eddig is szerepeltek a településszerkezeti tervben a fejlesz-
tésre szánt területek között, de a megváltozott gazdasági helyzetben nincs realitása, hogy a 
közeljövőben beépülnek. 

A településszerkezeti tervben ábrázolt, de a szabályozási tervben nem szabályozott terüle-
tek. Ezeknél a szándék a területek fejlesztésére meg van, de pontosan nem lehet még látni, 
hogy mit fognak a területen építeni, milyen telek nagyságok, beépítési paraméterekkel. A 
fejlesztések pontos tisztázására a beépítés előtt szabályozási tervet kell készíteni. A Telepü-
lésszerkezeti terv jóváhagyásával az Önkormányzat távlati gazdasági területek fejlesztését 
támogatja a 2406 és a 24138 számú bekötő út csomópontjában, a Kossuth Lajos utcától dél-
nyugatra, valamint a Hősök útja folytatásában lakóterületek kiépítését készíti elő. 

A szabályozási terv a belterületen belül több tömbbelső beépítési lehetőségét mutatja be, de 
ezeken kötelező közterület alakítást nem ír elő. A telektulajdonosoknak, illetve az Önkor-
mányzatnak ezekben a tömbökben lehetősége van, hogy a későbbiekben közutat vagy ma-
gánutat alakítson ki, ha a tulajdonosok közösen megegyeznek és szándékukban van a terü-
letet beépíteni.  

Rákóczi Ferenc-Arany János-Klapka utca által határolt tömbben, 25-30 telek 
Tűzoltó utca-Damjanich –Rákóczi Ferenc, 36 telek 
Fajzat út mellett, 14-15 telek 
Vörösmarty utca szélesítésével,15 építési telek alakítható ki közös összefogással, 
közlekedési terület, közművek kiépítésével. 





 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2014. (X. 15.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL 
 

 
Gyöngyöstarján község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában, és az Étv. 6. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Észak-Magyaroszági Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nemzeti Környezetügyi Intézet , Országos Vízügyi 
Főigazgatóság, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Heves Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága, Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága, Miskolci 
Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
véleményének kikérésével  a következőket rendeli el: 
 
 
 I. fejezet 
 Általános előírások 
  
 1.  A rendelet hatálya 
  
1. §   
  
(1)  Jelen előírások területi hatálya Gyöngyöstarján község közigazgatási területére terjed ki. 
(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, 

építményt, építményrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, 
helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban 
építési munkát végezni) és ezekre hatósági engedélyt adni, az Épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) és annak módosításai, az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményeket tartalmazó 253/1997 (XII.20.)  Kormányrendelet és mellékletei (OTÉK) 
továbbá az egyéb általános érvényű jogszabályi előírások, vonatkozó szabványok valamint 
jelen rendelet és a szabályozási terv rendelkezései szerint lehet. 

(3)  A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve 
kötelező előírásokat tartalmaz. 

(4)  A jelen helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervlapokat együtt kell alkalmazni. 
  
 2. Szabályozási elemek 
  
2. §   
  
(1)  Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek 

módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén 
lehetséges. 

(2)  A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak: 
a) beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határa, 
b) szabályozási vonal, 
c) építési övezet, övezet határa és jele,  
d) védett területek határa és azokra vonatkozó előírások, 
e) védő területek határa és azokra vonatkozó előírások. 

(3)  A terven jelölt, (2) bekezdésben nem említett szabályozási elem irányadónak tekintendő, 
amelyektől eltérni a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása nélkül lehet. 

(4)  Az építési szabályzatban és a szabályozási tervben alkalmazott sajátos jogintézmények a 



 

következők: 
a) Elővásárlási jog tájékoztató jelölés, a Szabályozási terven az egyedi közigazgatási 

határozatban elővásárlási jog bejegyzésére javasolt ingatlanokat jelöli. 
b) Közterület alakítási terv a szabályozási terven jelölt területeken egységes 

koncepció alapján kell a tereket tervezni. A terv alapján, a közterületen legalább egy 
oldali járdát kell kialakítani és egy oldali fasort kell telepíteni, az oszlop 
transzformátorok, légvezetékek, beton műtárgyak átépítésével. A közterület alakítási 
tervvel jelölt területen a térburkolat helyi kőből alakítandó ki, a térbútorok egységes 
koncepció alapján, a falu arculatához illeszkedően választhatók ki illetve egyedi tervek 
alapján készüljenek. A közterület alakítási tervet vezető településtervező építész, 
tájépítészmérnök, közlekedés és közműtervező együtt készítheti el. 

  
 3. A szabályozási terv területfelhasználási egységei 
  
3. §   
  
 Gyöngyöstarján község közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre 

tagolódnak: 
1. Beépítésre szánt területek 

1.1 Falusias lakóterület (Lf) 
1.2 Kertvárosias lakóterület (Lke) 
1.3 Településközpont (Vt) 
1.4 Gazdasági- kereskedelmi, szolgáltató területek (Gksz) 
1.5 Különleges-pince (K-p) 
1.6 Különleges-borgazdasági terület (K-bor) 
1.7 Különleges-mezőgazdasági terület (K-mg) 
1.8 Különleges idegenforgalmi terület (K-i) 

2. Beépítésre nem szánt területek 
 2.1. Különleges-, 
  2.1.1. Különleges, temető (Kb-t), 
  2.1.2. Különleges bányaterület (Kb-b) 

2.1.3. Különleges rekultivált bányaterület (Kb-r) 
  2.1.4. Különleges sportterület (Kb-Sp) 
  2.1.5. Különleges idegenforgalmi terület (Kb-i), 
 2.2.  Zöldterület (Z), 
 2.3. Erdőterületek, 
  2.3.1. Védelmi-erdő (Ev), 
 2.4. Mezőgazdasági területek 
  2.4.1. Kertes mezőgazdasági (Mk), 
  2.4.2.  Általános mezőgazdasági (Má), 
  2.4.3. Mezőgazdasági terület - nagytáblás szőlő és gyümölcsös (Má-sz) 
 2.5. Vízgazdálkodási területek  
 2.5.1. vízfolyások és vízfületek övezete (Vg-1) 
 2.5.2. záportározók területe (Vg-2) 
 2.6. Közlekedési- és közmű-elhelyezési, hírközlési (Köu). 
 

  
 4. Telekalakítás 
  
4. §   
  
(1)  A szabályozási vonal változásával érintett telkek esetében kötelező telket alakítani, 

legkésőbb az ingatlant érintő építéssel vagy funkcióváltással egyidejűleg. A telek 
közterületté váló része a közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az 
ennek megfelelő övezeti besorolást kapja. 

(2)  A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési 
övezetekben előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési 
övezetben előírt minimális telekméretnek megfelelően lehet. 



 

(3)  A településszerkezeti okból indokolt telekalakításokat a szabályozási terv tartalmazza. A 
tömbökben jelölt tömbfeltáró út és zöldfelület számára fenntartandó területen épület, 
építmény nem helyezhető el.    

(4)  Övezeten, építési övezeten belül telekegyesítés akkor is végrehajtható, ha az annak 
eredményeképpen kialakuló új ingatlan területe nem éri el az adott övezetre, építési 
övezetre előírt minimális területet. Telekegyesítéssel sem alakulhat ki a meghatározott 
maximális telekterületet meghaladó mértékű ingatlan. 

  
 5. Épületek, létesítmények elhelyezésére vonatkozó előírások 
  
5. §   
  
(1)  Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen 

feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet- és az építészeti-
értékvédelmi követelményeknek. 

(2)  Beépítésre nem szánt területen tervezett építést megelőzően az érintett területre 
vonatkozóan a földhivatal szerinti és a tényleges művelési ág közötti megfelelőséget 
vizsgálni kell. Eltérés esetén a megfelelőség biztosítása után az övezetre vonatkozó 
előírások alapján bírálható el az építési szándék. 

(3)  Beépítésre nem szánt területeken a tájképvédelem érdekében az épületek, építmények 
elhelyezésekor a domborzati adottságokat, kilátás és rálátásvédelmet vizsgálni kell. 200 
m2-t meghaladó bruttó alapterületű, 6 m épületmagasság feletti épület, építmény esetén 
illetve birtokközpont telkének kijelölésekor és birtokközponti épületeinek elhelyezésekor 
településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. 

(4)  Az építési helyet a szabályozási terv szabályozza előkertre vonatkozó határvonallal. A 
szabályozási terv eltérő jelölése hiányában: 
a) az előkert változó lehet, ha az övezet előírások másképp nem rendelkeznek, általános 

esetben 5,0 méter. A régi falusi részen, a K-jelű építési övezetekben,- a szomszédos 
beépítéshez vagy a terepviszonyokhoz igazodó, kialakult.  

b) szabadonálló beépítési módnál az oldalkert az épület oldalkertre néző átlagos 
homlokzatmagasságának fele, de legalább 3,0 méter, oldalhatáron álló beépítésnél az 
építmények közötti távolság legalább 4,5 méter, 

c) a hátsókert, ha az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek 6,0 m. A régi 
településrészen tűzvédelmi hatóságok engedélye alapján, a kialakult beépítéshez 
igazodóan elhagyható (egy tűzszakaszként számolva egy nagyobb területegységre). 

(5)  A 10%-nál nagyobb lejtésű telkek beépítése esetén: 
a)  az épület lejtő felöli homlokzatának vonalában a földszinti szint magassága (Bf) és 

meglévő természetes terepszint átlagos magassága (Bf) között legfeljebb 1,2 méter 
magasság különbség engedélyezhető,    

b) az épület völgy és hegy felöli homlokzatának átlagos magassága legfeljebb 1,5 méterrel 
térhet el. 

(6)  Tetőfedés anyagként és egyéb felületen (pl. terménytároló) csillogó hatású, rikító színű 
fémlemez, még gazdasági területen, technológiai építményeken sem alkalmazható. 

(7)  Értékvédelmi területen új építmény, közműlétesítmény, transzformátorház, állandó 
nyilvános illemhely, telefonfülke, utas-váró, 1,0 m2-nél nagyobb reklámfelület, gyepes 
árok, támfal, egyéb mérnöki létesítmény csak településképi eljárás lefolytatása után 
helyezhető el. 

(8)  A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt 
felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem 
akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani. 

(9)  Közterületről láthatóan csak kőburkolatú, mérnökbiológiai eszközökkel kialakított támfal-
létesítmény létesíthető. 

(10)  Szerelt kémény az utcai homlokzaton nem helyezhető el, a közterület felől látszó 
épületrészen 1,2 méternél hosszabb szerelt kémény nem létesíthető.  

(11)  A felszíni vízelvezető árkok kialakításánál gyepes, helyi terméskő burkolatot, illetve 
mérnökbiológiai módszereket kell alkalmazni. A közterületi szélesség növelése érdekében, 
behajtók, utcák esztétikus kialakítása miatt a nyílt árkok szakaszonként lefedhetők oly 
módon, hogy az árokrendszer tisztítható legyen. 



 

(12)  A közterek és a telken belüli zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak: 
a) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű növényzet (gyep- 

cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. 
b) a felszíni parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki, 4 parkolóhelyenként legalább 

1 db, lombhullató fa telepítendő. 
(13)  Szabályozási vonallal érintett telek estében, ha a közterület számára a telek 10%ánál 

kisebb területet kell igénybe venni,- a telek eredeti méretét kell tekinteni a kialakítható, 
beépíthető teleknagyságnak. Beépítési százalékszámítás alapja a már rendezett telek 
területe. 

(14)  A külterületen, erdő és mezőgazdasági terület körül csak vadvédelmi kerítés építhető. 
Egyéb külterületi övezetekben tájképvédelmi szempontból csak 1,5 méteres kerítések 
építhetők, melyek anyag fa, kő illetve dróthálóra felfuttatott növényzet lehet.  

(15)  A helyi értékvédelmi területen belül a kerítések kialakításakor, festésekor településképi 
eljárást kell lefolytatni. A lehatárolt területen belül új kerítések építésekor a település 
történelmi hagyományaihoz illeszkedő, helyi kő és fa kerítések építését kell támogatni. A 
meglévő és felújításra kerülő fém kerítések színezésénél a természetes, földszíneket kell 
alkalmazni (nem rózsaszín, sárga, inkább sötét zöld, barna).  

(16)  A település belterületén az épület ház számát a közútról jól látható módon fel kell tüntetni.  
  

 II. fejezet 
 Beépítésre szánt területek előírásai 

  
 6. Általános előírások 
  
6. §   
  
(1)  A beépítésre szánt területen közúttal, vagy magánúttal megközelíthető, rendezett telkek 

építhetők be. 
(2)  A belterületen, a különleges pince területek kivételével minden beépítésre szánt területen 

közművel ellátott telkek építhetők be. Az építés feltétele részleges közművesítettség: 
a) a villamos energia, 
b) az ivóvíz, 
c) a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással, 
d) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy 
tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt 
szennyvíztárolóban történik, 
e) ha a telek belső vizei nem folynak a közterületre. 

(3)  A belterületen, minden beépítésre szánt területen, ha az egyes övezetekre vonatkozó 
előírások másképp nem rendelkeznek,- pince a telkek területe alatt az építési helyen kívül 
is létesíthető, oly módon, hogy a szomszédos telkek használatát nem korlátozzák. A 
telkeket, ha az egyes övezetekre vonatkozó előírások másképp nem rendelkeznek,- 
terepszint alatt épített létesítménnyel beépíteni a telek területre megengedett beépítettség 
kétszeres mértékéig lehet, de legfeljebb a telek terület 65%--ig. 

(4)  Környezetalakítási követelmények: 
a) Napi tehergépjármű-forgalommal járó, vagy épületenként 10 személygépkocsi/óra és 2 

busz/ óra forgalmat vonzó, -nem lakó- funkció nem engedélyezhető. 
b) Új támfal kőburkolattal, legfeljebb 1,75 m magas lépcsőkkel, a támfallépcsők között 

legalább 1,0 m széles növényzettel betelepített zöldsávval valósítható meg. Meglévő 1,75 
m-nél magasabb támfalak felújíthatók újra építhetők. 

c) A közterületen a felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő 
területekre kiterjedően - a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer 
kialakítására, valamint a növénytelepítésre vonatkozó tervek alapján kell meghatározni. 

(5)  A telkek minden 150 m2-re után 1 db lombos fa elültetése szükséges. 
(6)  Telken belül kialakítandó minimális zöldfelület nagyságát az építési övezeti előírások 

tartalmazzák. A beültetési kötelezettséggel jelölt területeka telken belül kialakítandó 
minimális zöldfelület nagyságát beleszámíthatók. A zöldfelület 60%-át háromszintű (gyep, 
cserje és lombkorona szint) növényzet ültetésével kell biztosítani. 

(7)  Telken belül megőrzendő növényzet jelölése esetén a telekrészen épületet elhelyezni nem 



 

lehet, a meglévő értékes növényzet megtartandó. 
  
 7. Falusias lakóterület 
  
7. §   
  
(1)  A falusias lakóterület a falu hagyományos arculatát hordozó lakóterület, mely elsősorban 

földszintes lakóépületek elhelyezésére szolgál, de a külön Önkormányzati rendeletben 
szabályozott állattartás épületei is elhelyezhetők. 

(2)  A falusias lakóterületen elhelyezhető épület  
a) 600 m2-nél nagyobb építési telken legfeljebb két önálló lakás,  
b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, 
d) szállás jellegű, 
e) igazgatási, iroda, 
f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
g) kulturális, közösségi szórakoztató és 
h) sport rendeltetésű létesítmények. 

(3)  A falusias lakóterületen 6. § (2) bekezdésben előírtak mellett a lakókörnyezetre előírt 
környezetvédelmi határértékek betartása (zaj, lég, fény, élővíz-szennyezés, egyéb) mellett 
kivételesen elhelyezhető: 
a) vendéglátóhely, 
b) szálloda, panzió, 
c) pince, borház, borászattal kapcsolatos funkciójú épületek 
d) 1000 m2 - nél nagyobb telken, a lakóépület mellett legfeljebb egy mezőgazdasági haszon 

jármű részére garázs 
(4)  A falusias lakóterületen nem helyezhető el: 

a) üzemanyagtöltő állomás, 
b) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
c) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket 

szállító járművek számára. 
(5)  A falusias lakóterületen az előkerteknek a meglévő beépítéshez kell igazodni, a két-két 

szomszédos ház, vagy a telken álló beépítés figyelembevételével. Lf-3 jelű övezetben az 
előkert 3 méternél kevesebb nem lehet. 

(6)  A falusias lakóterületen az oldalkertek mérete a kialakult beépítésnek megfelelő legyen, de 
a telek egyik oldalhosszának legalább a 2/3-án 4,0 méternél szélesebb sáv maradjon 
beépítetlen. 

(7)  A falusias lakóterületen hátsókert mérete a kialakult beépítésnek megfelelő legyen, új 
épület építése esetén az országos előírásoktól való eltérés esetén,- a tűzvédelmi 
hatóságokkal egyeztetett tűztávolságot kell betartani, de a telekhossz felén minimum 4,5 
méter széles sáv ne legyen beépítve.  

(8)  A meglévő oldalhatáronálló lakóépülettel szemben lévő telekhatáron pince épület a 
telekhatártól 1 m-re épülhet.  

(9)  Falusias lakóterületen, ha a telek terület 1000 m2-nél nagyobb, akkor az 1000 m2 feletti 
rész csak fél területtel számítható be a beépítésbe.  

(10)  Falusias lakóterületen mezőgazdasági haszonjármű tárolására, agy egyéb, raktár jellegű 
gazdasági létesítmény, építmény magassága és párkány magassága legfeljebb 6,0 méter 
lehet. 

(11)  A falusias lakóterületen épülő épületekre vonatkozó általános építészeti előírások: 
a) Új épülete építése magas-tetővel történjen, a tető síkja 30-42° közötti és szimmetrikus 

hajlású legyen. 
b) A foghíjtelken a tető kialakítása az utcaképbe illeszkedő legyen 
c) A tetőtér a hagyományos tetőforma megőrzése mellett építhető be. 

(12)  A falusias lakóterületekre vonatkozó részletes előírások: 
 
építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

Építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 



 

 Legkisebb telek-  
 

építés
i mód 

  

 
 

legnagyobb 
Beépítettség 

/%/ 

 
 

legkisebb 
Zöldfelület 

/%/ 

legnagyobb   

terület 
m2 

szélessé
g 

/m/ 

mélység 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

szintterületi 
mutató 
m2/ m2 

Lf-1 K-300 K-12 K-25 O  K-30 K-40 4,0 0,4 
Lf- 2 K-600 K-12 K-30 O K-30 40 4,0 0,4 
Lf- 3 1000 K-16 50 O 25 50 4,5 0,4 
 
(13)  Az Lf-1, Lf-2 övezetekben minden kialakult telek beépíthető, a telkeken a kialakult 

építési hely és beépítési paramétereknek megfelelően helyezhető el épület. Új telek 
kialakítása esetén az övezetben előírt paraméterek - a telekre és az épületre egyaránt – 
betartandók. 

(14)  Az Lf-1 és az Lf-2 jelű építési övezetekben, ha a tervezett épület, a hagyományos beépítési 
struktúrát követi, de az elő, oldal, és hátsókertek nem a szabványok szerint alakultak ki, a 
meglévő épületek nem állnak a szabványoknak megfelelő helyen, tűzvédelmi műleírásban 
igazolni kell, hogy a meglévő adottságok megtartása mellett, milyen anyaghasználattal 
biztosítható a tűzvédelem. 

(15)  Az Lf-1 és az Lf-2 övezetben hagyományos, földszintes palóc házat, amennyiben nem 
életveszélyes,- nem szabad lebontani. Meglévő épület utcai homlokzatát és az utcáról 
látható felületeit teljes mértékben meg kell tartani, anyaghasználatát és építészeti 
tagozatait helyre kell állítani. Megtartása esetén a beépítettség 10%-kal, a szintterületi 
mutató 0,2-es értékkel növelhető. Meg kell tartani: 

a) a homlokzatokon a vakolt, általában,- fehér tégla, kőfalazatot, legtöbbször egy 
illetve két kisebb függőleges irányban elnyújtott 1:1,3 arányú osztott ablakkal és 
tornác bejáróval, 

b) fa berakásos oromzatot (deszkázott vértelek, ereszek), a vakolt épületdíszítő 
architektúrát az ablakok körül, illetve tornác bejárónál, 

c) a tornácot. 
(16) A Falusias lakóterületen hagyományos, földszintes „palóc” házak között illetve bontásra 

ítélt régi parasztház helyén az utcai homlokzaton, s az utcáról látható épületrészen, de 
legalább 10 méter hosszan, a hagyományos, helyben jellegzetes házak arány rendszerét, 
forma világát megőrző, mai kor szellemét tükröző épületet kell építeni. Az épület 
kialakítása: 

ba) 6-7 méter traktus szélességű, 3,0-3,5 méter magas falazattal körbe vett épület, 
csonka kontyolású nyeregtetővel  

bb) a tetőgerinc magassága 7,0-7,5 m lehet. 
 

 8. Kertvárosias lakóterület 
  
8. §   
  
(1)  A kertvárosias lakóterület a falu nem rég beépült és fejlesztésre szánt lakóterületeinek 

építési övezete, melyek jellemzően földszintes épületek elhelyezésére szolgálnak, de több 
helyen kétszintes, 6,5 méter párkány magasságnál nem nagyobb,- lakóházak 
fennmaradását, építését megengedő területek. 

(2)  A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető: 
a) legfeljebb 2 önálló lakóépület, legfeljebb 2 lakás 
b) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) igazgatási, iroda, 
e) kulturális, közösségi szórakoztató és 
f) sportlétesítmények. 

(3)  A kertvárosias lakóterületen kivételesen elhelyezhető: 
a) legfeljebb 4 lakás, 
b) szálloda, panzió, 
c) vendéglátóhely, 
d) pince, borház, borászattal kapcsolatos funkciójú létesítmények, épületek. 



 

e) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 
gazdasági tevékenységi célú létesítmények, 

(4)  A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el: 
a) üzemanyagtöltő állomás, 
b) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az 

ilyeneket szállító járművek számára, 
c) állattartó létesítmény. 

(5)  Az épületek kialakítása általában magastetővel, alacsony hajlású tetővel és lapos tetővel 
egyaránt épülhet, de 
a) foghíjtelken a tető kialakítása az utcaképbe illeszkedően kell kialakítani, 
b) a tetőtér beépíthető. 

(6)  A kertvárosias lakóterületen az előkerteknek a meglévő beépítéshez kell igazodni, a két-
két szomszédos ház, vagy a telken álló beépítés figyelembevételével.   

(7)  A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó részletes előírások: 
 
építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

Építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 

 Legkisebb telek- 
építési 
mód 

  

legnagyobb 
Beépítettség 

/%/ 

legkisebb 
Zöldfelület 

/%/ 

legnagyobb   

terüle
t 

m2 

szélesség 
/m/ 

mélység 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

szintterületi 
mutató 
m2/ m2 

Lke-1 800 K-16  K-40 O  30 50 5,5 0,6 
Lke-2 800 18 40  O 20 60 5,5 0,5 
Lke-3 4000 30 60 Cs 25 50 6,0 0,5 
 
 
 9. Településközpont területek 

 
9. §   
  
(1)  A településközpont terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan 

helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények 
elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

(2)  A településközpont területen elhelyezhető épület a lakófunkción kívül: 
a) igazgatási, iroda, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 
c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb 

közösségi szórakoztató, 
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
e) kulturális, közösségi szórakoztató és 
f) sport rendeltetést is tartalmazhat. 

(3)  A településközpont területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével 
kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, borászat, 
pincészet.  

(4)  A településközpont területen nem helyezhető el: 
a) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek (traktor) 

és az ilyeneket szállító járművek számára. 
b) termelő kertészeti építmény, 
c) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás. 

(5)  Vt övezetekre vonatkozó egyedi előírások: 
 

építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

Építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 

 Legkisebb telek- építési legnagyobb legkiseb legnagyobb   



 

terület 
m2 

szélesség 
/m/ 

mélysé
g 

/m/ 

mód 
  

Beépítettsé
g 

/%/ 

b 
Zöldfelül

et /%/ 
épület 

magasság 
/m/ 

szintterületi mutató 
m2/ m2 

Vt-1 K K K K K- 40 K-40 K-6,5 1,0 
Vt-2 K K K  K-O  25 50 K-6,5 0,4 
Vt-3 K-800 K-16 K-25 Z 60 30 5,5 0,6 

 
(6)  A Vt-1 övezetben minden kialakult telek beépíthető, tovább nem oszthatók, a telkeken a 

kialakult beépítési paramétereknek és az építési helynek megfelelően helyezhető el épület, 
de maximum 40%os beépítettséggel. Új épületnek illeszkedni kell a meglévő beépítéshez.  

(7)  A Vt-1 övezetben csak igazgatási, egyházi, kereskedelmi és kulturális funkciójú épület és 
az ezekhez kapcsolódó szolgálati lakás, közösségi hely helyezhető el. 

(8)  A Vt-2 övezetben elsősorban iskola, óvoda építhető, legfeljebb 1 szolgálati lakás 
helyezhető el. 

(9)  A Vt-3 övezetben minden kialakult telek beépíthető, a telkeken a kialakult beépítési 
paramétereknek megfelelően helyezhető el épület. Új telek kialakítása esetén az övezetben 
előírt paraméterek - a telekre és az épületre egyaránt - betartandók. 
 

 10. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
 

10. §   
  
(1)  A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 

gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
(2)  A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, 

de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 
számára szolgáló lakás kialakítható. 

(3)  Kereskedelmi, szolgáltató terület részletes paraméterei: 
 

építési övezet  Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

Építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

Építményekre  
vonatkozó előírások 

 legkisebb telek- 
építés
i mód 

  

legnagyo
bb 

Beépített
ség 
/%/ 

legkiseb
b 
zöldfelül
et /%/ 

legnagyobb   

terület 
/m2/ 

széless
ég 

/m/ 

mélysé
g 

/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

szintterüle
ti mutató 
m2/ m2 

Gksz-1 K-2500 25 60 Sz K-30 30 6,0 0,5 
Gksz-2 1 ha 80 80 Sz 30 35 6-9 0,35 

 
(4)  Kereskedelmi, szolgáltató területekre vonatkozó egyéb előírások:   

a) terepszint alatt a telek megengedett beépítettség mértékéig építhető be. 
b) az építés feltétele a teljes közműellátás 

(5)  A gazdasági területen új épület elhelyezése, meglévő épület bővítése, engedélyhez kötött 
felújítás csak a teljes építési telekre kiterjedő beépítési terv alapján történhet, amely a 
településképi véleményezési eljárás részét képezi. A tervnek az épületek építészeti 
kialakításán kívül tartalmaznia kell a telepítést, a parkolást, a belső gépjármű-
közlekedést, a rakodási területeit, a zöldfelületek kialakítását, a közműellátás 
megoldását, az építés – beruházás környezetvédelmi követelményeinek szabályozását 
és a közegészségügyi követelmények teljesítésének bizonyítását. 

(6)  A gazdasági terület építési telkén belül az épületek elhelyezésére szolgáló területet az 
OTÉK előírásai szerint kell meghatározni. Az építési helyen belül az épületek – a 
vonatkozó országos előírások betartása mellett – szabadon elhelyezhetők. A meglévő 
telephelyek előbbi előírásoknak nem megfelelő épületei megtarthatók. Ez esetben a 
szomszédos telkek beépítésénél kell érvényesíteni az építmények között szükséges 



 

távolság megtartását. 
(7)  Az építési telken elhelyezhető épületek legnagyobb épületmagassága a területre 

vonatkozó övezeti jel szerinti, amelytől csak a technológiai előírások betartásának 
indokával lehet eltérni. 
 

 11. Különleges terület 
 

11. §   
  
(1)  A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő 

építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek). 

(2)  A különleges övezetek sajátos használat szerinti az alábbiak 
a) K-p  Különleges pincék   
b) K-bor  Különleges borászat   
b) K-mg  Különleges mezőgazdasági terület 
c) K-i  Különleges idegenforgalmi  

(3)  A K-p jelű különleges pince övezet területen elhelyezhető: 
a) szőlészethez, borászathoz, vendéglátáshoz kapcsolódó nem zavaró tevékenységet 

folyató létesítmények (pince, présház), 
b) megfelelő benapozás, szellőzés biztosítása mellett lakó, üdülő funkciójú építmények. 

(4)  A K-p jelű pince övezet területén nem helyezhető el önálló garázs. Az övezet területén 
az eredeti terepjelleget megváltoztatni nem lehet. 

(5)  A K-bor1 jelű különleges borászati terület a belterületen a meglévő szőlészeti és 
borászati üzemek övezete, ahol elhelyezhető: 
a) A szőlő feldolgozásával, bortárolással, palackozással és idegenforgalmi 

borfogyasztással kapcsolatos létesítmények 
b) a gazdasági épületek megléte esetén, egy lakásos lakóépület 
c) szállás, vendéglátás, borturizmus egyéb épületei 

(6)  A K-bor1 jelű övezetben a borfeldolgozáson kívül más, a környezetére további terhelést 
jelentő tevékenység, vagy ilyen jellegű funkcióváltás nem engedélyezhető. A meglévő 
látszófém burkolatú létesítmények felújítása, átépítése csak a felületek humanizálásával 
engedélyezett.  

(7)  A K-bor2 jelű különleges borászati terület a külterületi szőlészeti és borászati üzemek 
övezete, ahol elhelyezhető: 
a) A szőlő feldolgozásával, bortárolással, palackozással és idegenforgalmi 

borfogyasztással kapcsolatos létesítmények 
b) a gazdasági épületek megléte esetén, egy lakásos lakóépület 
c) szállás, vendéglátás, borturizmus egyéb épületei 

(8)  A K-mg külterületi mezőgazdasági üzemi területen olyan, mezőgazdasági tevékenységhez 
szükséges építmények elhelyezésére szolgál, amelyek a település más beépítésre szánt 
területeitől csak az előírt védőtávolságon kívül telepíthetők. A területen belül a kerítések 
mentén 10 méteres védőfásítást kell kialakítani. 

(9)  A K-mg területen elhelyezhetők:  
a) mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi építmények, 
b) a nagy létszámú állattartásra is alkalmas állattartó épületek, 
c) raktárak és tároló építmények, 
d) terményfeldolgozó, 
e) gépjavító- és tároló műhelyépületek,  
f) egyéb, mezőgazdasági tevékenységet szolgáló gazdasági épület,  
g) a terület üzemeltetéséhez szükséges egylakásos szolgálati lakás. 
h) kivételesen elhelyezhetők a lovas-turizmust szolgáló építménynek. 

(10)  A K-i1 (Borhy kastély) és K-i2 (Fajzat puszta) jelű különleges idegenforgalmi 
övezetben elhelyezhető: 
a) fogadó-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató, üdülőépület,  
b) a tulajdonos vagy üzemeltető lakása, 
c) oktatási, továbbképzést szolgáló épület (óvoda, erdei iskola, nagyterem), 
d) pince, borház, 



 

e) közösségi és sportolási célú épületek, szabadtéri pályák, 
f) erdészház, 
g) kerti építmények, medencék, 
h) parkolóhely. 

(11)  A különleges beépítésre szánt területek részletes paraméterei: 
 

építési övezet  Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

Építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 

 Legkisebb telek- 
 
 

építési 
mód  

legnagyobb 
Beépítettsé

g 
/%/ 

legkiseb
b 

Zöldfelül
et /%/ 

legnagyobb   

terület 
m2 

szélesség 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

szintterüle
ti mutató 
m2/ m2 

K-p K  K Z  K K 3,0   1 
K-bor1 K-2000 K-16 Z K-40 K-40 K-6,0 K  
K-bor2 1 ha 80 Sz  10 80  6,0  0,3 
K-mg 5000 50 Sz  15 50  6,0  0,3 
K-i1 K  K Sz  10 75  4,2-7,5 0,15  
K-i2 K  K Sz  10 80  K-4,2 0,1  

 
 

 III. fejezet 
Beépítésre nem szánt területek előírásai 

 
 12. Beépítésre nem szánt területekre vonatkozó általános előírások 

 
12. §   
  
(1)  A beépítésre nem szánt területen közúttal, vagy magánúttal megközelíthető, rendezett 

telken helyezhető el épület. A be nem épített telekrészt a meglévő művelési ág szerint 
fenntartandó. 

(2)  Beépítésre nem szánt területen a közművesítés minimális szintje: ivóvíz, villamos energia 
vezetékes hálózat, és szennyvízkezelés megléte. Amennyiben nincs lehetőség a 
szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület építésére építésügyi 
hatósági engedélyt adni csak egyedi szennyvízkezelő berendezés, vagy egyedi zárt 
szennyvíztároló megléte esetén lehet.  

 13. Közlekedési területek (Köu) 
 

13. §   
  
(1)  A közlekedési területek az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű 

várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók 
kivételével -, a járdák és a gyalogutak, a közterek, mindezek csomópontjai, vízelvezetési 
rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közúti közlekedés, továbbá a közművek és 
a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgálnak.  

(2)  A közlekedési és közműterületen az (1) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhetőek az 
OTÉK 26.§ (3) szerinti a közlekedést kiszolgáló építmények, továbbá szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek. 

(3)  A közlekedési területek szabályozási szélessége a szabályozási tervlap szerinti. A közúti 
közlekedési területek közül a Szabályozási Terven a Köu jellel megkülönböztetett terület 
az országos utak területe. 

(4)  Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak 
és előírásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelelően szabad. A közlekedési 
területen belül bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység, illetve 
reklámcélú berendezések telepítése csak a vonatkozó jogszabály (1988. évi I. trv.) előírásai 



 

szerint történhet. 
(5)  A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút mellett, a vonatkozó jogszabály 

(1988. évi I. trv.) szerinti területsávban, a jogszabályban meghatározott tevékenységekhez. 
A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől legkevesebb 6-6 méterre 
helyezhető el.  

(6)  A közforgalom elől el nem zárt magánutak kialakítását telekalakítási és útépítési 
engedélyezési terv készítése során kell meghatározni a vonatkozó jogszabály (1988. évi I. 
trv.) szerint a közútnak megfelelő paraméterekkel. Az egy telket feltáró magánút 
telekszélességének legalább 4 méternek, az egynél több lakás vagy üdülő megközelítését 
biztosító magánutak minimális telekszélességének legalább 10 méternek kell lennie, a 
gazdasági, vegyes, vagy különleges területek megközelítését biztosító magánutak 
minimális telekszélességének legalább 8 méternek kell lennie. 

(7)  Közforgalom elől elzárt magánút közforgalom elől el nem zárt magánúttá csak a 
vonatkozó jogszabály (1988. évi I. trv.) szerint, magánút közúttá csak a vonatkozó 
jogszabály (1988. évi I. trv.) szerint, a településrendezési eszközök szükség szerinti 
módosítását követően minősíthető át. 

(8)  Szélerőmű nem helyezhető el a közlekedési területeken, továbbá az országos közlekedési 
hálózatok (a legalább településszerkezeti tervi szinten elfogadott tervezett nyomvonalakat 
is ideértve) környezetében dőléstávolságon belül.  
 

 14. Közművek és közműlétesítmények 
 

  
14. §   
  
(1)  A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket, távközlési és adatátviteli 

hálózatokat közterületen, vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől 
eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. Az elhelyezésnél az 
OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. 

(2)  A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is 
közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jog bejegyzéssel kell a területet 
biztosítani. Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad 
bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. A védőtávolságon belül mindennemű 
tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető. 

(3)  Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-, 
épület-, műtárgy- építés stb.) esetén a kivitelezés során a meglévő közművezetékek 
nyomvonalával, vagy közműlétesítmények telepítési helyével ütköző építéseknél a 
meglévő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos 
keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni. 

(4)  A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, 
szabványos keresztezés kiépítésekor annak egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni 
kell. A kiváltandó feleslegessé vált közműveket fel kell bontani, felhagyott vezeték nem 
maradhat a földben. 

(5)  A meglévő kisfeszültségű, közvilágítási és hírközlő hálózatott közös, földfeletti 
tartószerkezeten kell elhelyezni. Fejlesztési területek új hálózatait földalatti 
kábelhálózattal kell megvalósítani. 

(6)  Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről illetve a 
meglévő közművek egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 

(7)  Épületek építésére engedély csak az övezeti előírásoknak megfelelő közművesítés 
biztosítása esetén adható. 

(8)  Az új beépítésekhez önálló közműbekötések létesítendők. 
(9)  A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a közműágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni 

kell a célszerű közös kivitelezés érdekében. 
(10)  A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos 

területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a 
távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban 
várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell 
hagyni. 



 

(11)  Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi 
megjelenítésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.  

(12)  Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy 
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 

  
 15. Vízellátás 
  
15. §   
  
(1)  A beépített, illetve beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes vízellátás 

ingatlanra történő bekötését követően adható. 
(2)  Beépítésre szánt területen házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerű 

szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést követően engedélyezhető. 
(3)  Beépítésre nem szánt területen a házi vízbekötés csak engedélyezett és műszaki átvételt 

igazolt közműpótló szennyvíztározó medence vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés 
magvalósítását követően létesíthető. 

(4)  A mértékadó külső tűzivíz szükségletet a hálózaton biztosítani kell. 
(5)  Az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra 

föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. 
(6)  A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében lehetőség szerint 

körvezetékként kell kiépíteni. 
  
 16. Szennyvízelvezetés 
  
16. §   
  
(1)  A meglévő és tervezett beépítésű területein a szennyvízcsatorna hálózatot a keletkező 

összes szennyvízmennyiség elvezetésére kell kiépíteni. 
(2)  A település területén a szennyvizek talajban történő elszikkasztása szigorúan tilos. 
(3)  Új létesítményre – a település belterületén a szennyvízcsatornával ellátott ingatlan esetén 

– építési engedély csak a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéssel adható. 
(4)  A nem csatornázott területeken új házi vízbekötés csak a vízzáróan szigetelt, engedélyezett 

és műszaki átvételt igazolt közműpótló szennyvíztározó vagy egyedi szennyvíztisztító 
berendezés magvalósítását követően engedélyezhető. 

(5)  A közcsatornába bevezetett vizek minőségének ki kell elégíteniük a mindenkori érvényes 
rendeletekben foglalt előírásokat. 

(6)  Az előírásokat meghaladó szennyezettségű vizeket előtisztítás után szabad a közcsatorna 
hálózatba vezetni. 

(7)  Az ipari szennyvizeket a közcsatornákba csak megfelelő előtisztítás után szabad bevezetni. 
A szükséges előtisztítást a keletkezés telkén belül, a hatóságok által előírt mértékben kell 
elvégezni. 

  
 17. Felszíni és csapadékvízelvezetés 
  
17. §   
  
(1)  Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető. 
(2)  A fejlesztési területek csapadékvíz-elvezetését részletes tervezés alapján, zárt 

csatornahálózat, nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve folyóka kombinációjával kell 
megoldani. 

(3)  A parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett területekről az összegyűlő 
csapadékvíz csak környezetvédelmi műtárgyon (olaj-iszapfogó) keresztül vezethető a 
befogadóba. 

(4)  A hordalékfogó, illetve árvízcsúcs csökkentő záportározók kialakítását, kotrását elő kell 
irányozni. 

(5)  A településen belüli árkok, vízfolyások medrei lehetőség szerint burkolat mentesen, 
mérnökbiológiai módszerekkel kell kialakítani. 
 



 

 18. Villamosenergia-hálózatok 
  
18. §   
  
(1)  A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld feletti távvezetékek, villamos 

szabadvezetékek, alállomások biztonsági övezettel rendelkeznek. Új hálózati elemek a 
telepítési távolságok betartásával létesíthetők.  

(2)  Hálózatbővítést belterületen földkábel kiépítésével kell megoldani. (EU szabvány, még 
Magyarországon is érvényben van!) 

(3)  Új oszloptranszformátor a belterületen nem létesíthető, a meglévők településkép védelmi 
szempontok miatt takart, építményben elhelyezett módon alakítandók át. 

  
 19. Távközlési hálózatok 
  
19. §   
  
(1)  Hálózatbővítést a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új 

csőhálózat/földkábel kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell 
megoldani. 

(2)  A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a tervezési terület 
100%-os ellátását kell szolgálnia. 

(3)  A távközlési létesítményeket a telekhatárok és az útburkolatok között húzódó járdák és 
zöldsávok területe alatt kell elhelyezni. Ide kell elhelyezni az alközpontokat összekötő 
törzs- és átkérő kábelhálózatokat is. 

(4)  Nyilvános távbeszélő állomást középületek közterületi frontján kell megvalósítani. 
(5)  Mobil távközlésre szolgáló jelentős újabb bázisállomások, vagy adótornyok a belterület 

közterületein nem helyezhetők el. 
(6)  Táv-és hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el. Táv- és hírközlési 

antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen településképi és 
tájképi vizsgálat készüljön, az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás 
lefolytatásra kerüljön. 

  
 20. Gázvezeték hálózatok 
  
20. §   
  
(1)  Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt, az útpálya tájolása szerinti „hideg” 

oldali közműsávot az egyéb közművezetékektől 1,0-1,0 méteres védőtávolsággal 
biztosítani kell. 

(2)  Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak földben 
építhető. 

(3)  Égéstermék elvezetésére külső, utcafronti homlokzaton szerelt kémény nem építhető. 
  
 21. Zöldterületek, zöldfelületek 
  
21. §   
  
(1)  Zöldterület az állandóan növényzettel fedett közpark, közkert, mely a település klimatikus 

viszonyainak megőrzését, egyedi arculatát, egyéb közhasználatú zöldfelület területe. 
(2)  Z-1 jelű, pincesor melletti területek, alápincézett zöldterületen, és a települési 

közkertekben a meglévő beépítés mellett, terület legfeljebb 3%-ig, de összesen legfeljebb 3 
épületben, legfeljebb 180 m2 beépített alapterületű, a terület idegenforgalmi hasznosítását 
szolgáló épületek, építmények, utca bútorok helyezhetők el. / közforgalmú illemhely, 
vendéglátó létesítmény, vendéglátóhelyhez vagy meglévő pincéhez kapcsolódó teraszok, 
kerti sütő, és egyéb /. 

(3)  Z-1 jelű, övezetre vonatkozó előírások: 
a) megengedett épületmagasság: 4,2 méter 
b)  megengedett párkány magasság: 3,5 m 



 

c) a településképbe illeszkedő építészeti kialakítás érdekében, magastetős, az utcai 
homlokzaton természetes anyaghasználattal kialakított épület építhető. (helyi kő, fa 
kapuzat, luk-architektúra) 

(4)  Z-2 jelű, Közpark övezetben épület nem építhető. A közműlétesítmények földfelszínen 
nem jelenhetnek meg. Min 5000 m2-es telekméret esetén a rekreációt, vendéglátást, helyi 
rendezvényeket szolgáló építmények és közműellátás megléte esetén kiszolgáló vizesblokk 
létesíthető. 
a) megengedett épületmagasság: 4,2 méter 
b) megengedett párkány magasság: 3,5 m 

(5)  A zöldterület övezeteiben kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő 
növényfajok telepíthetők. 

(6)  A zöldterület övezeteiben az egyes telkek legalább 85 %-át zöldfelülettel borítottan kell 
kialakítani. 

(7)  A zöldterület övezeteiben a zöldfelülettel borított telekrész legalább 1/3-át háromszintű 
(gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 
Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/2-
ét boríthatja. Az egyszintű növényzetbe a gyepes sportpálya és a vízfelület 100% mértékig, 
a műanyag gyepráccsal borított és gyepesített terület 50% mértékig beszámítható. 

(8)  A zöldterületeken elhelyezésre kerülő kerti építmények kizárólag tájba illő építészeti 
kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, színezésűek) 
lehetnek. 

(9)  A Z jelű övezetekben parkolót csak a zöldterületet igénybevevők számára előírt parkoló-
férőhely elhelyezése céljára szabad létesíteni. Parkolót csak fásítva lehet kialakítani, 
melyben 4 gépjármű-állásonként legalább egy, legalább kétszer iskolázott lombos fát kell 
telepíteni. 

  
 22. Erdőterület 
  
22. §   
  
(1)  Az erdőterületek funkciójuk és az elhelyezhető építmények szerint az alábbi övezetekre 

tagolódnak: 
a)   Védett erdő (Ev-1) 
b)   Védő erdő (Ev-2) 

(2)  Védett erdőövezetbe (Ev-1) Országos Ökológiai hálózat magterületén, Natura 2000 
területen, kiváló termőhelyi adottságú területén található, nyilvántartott erdőterületek 
tartoznak. Ev övezetben épületek nem alakíthatók ki, kizárólag az ismeretterjesztést és 
turizmust szolgáló nem épület jellegű építmények helyezhetők el. A műszaki 
infrastruktúrahálózat és építményeinek elhelyezése (közmű és közút építése) a 
természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel történhet. Védett 
erdőövezetben a táji, természeti értékek megőrzése, a természetes, ill. természet-közeli 
ökoszisztémák megóvása biztosítandó. 

(3)  Védő erdő övezetbe (Ev-2) a külterületen lévő kisebb, elsősorban talajvédelmet 
szolgáló erdőterületek tartoznak. 

(4)  Az erdőterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, 
hagyományos szerkezettel, hagyományos színezéssel, 30°-42°közötti tető hajlásszöggel 
létesíthetők. Megengedett épület magasság 3,6 m, párkány magasság 3,0 m. 

(5)  A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az 
erdőterületeken – különösen az Ev-1 övezetben - erdőtelepítés, erdőfelújítás során a 
termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendők, ill. természet- és 
környezetkímélő gazdálkodási módszerek, szálaló vágás alkalmazandók. 

(6)  Az erdőterületeken kerítés nem létesíthető. 
(7)  Az erdőterületeken vezető jelzett turistautakon a szabad átjárást biztosítani kell. 
  
 23. Mezőgazdasági területek általános előírásai 
  
23. §   
  



 

(1)  A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, 
természeti értékek megőrzése érdekében a mezőgazdasági területek a telekalakítás és az 
épületek, építmények elhelyezése szempontjából az alábbiak szerint tagolódnak: 
a) Általános (Má-1, Má-2)  
b) Természetközeli (Má-3), 
c) Nagytáblás szőlő és gyümölcsös területek (Má-sz), 
  d) Kertes mezőgazdasági terület (Mk). 

(2)  A mezőgazdasági területekre az alábbi általános előírások vonatkoznak: 
a) vízfolyások mentén 50-50 m-es sávban, állóvizek mentén 100 m-es sávban épületek, 

építmények nem helyezhetők el, a gyepművelésű területhasználat megőrizendő, 
b) mezőgazdasági területeken - különösen a „természetközeli” mezőgazdasági 

területeken - ösztönözni kell a kemikáliák használatának korlátozását, 
környezetkímélő mezőgazdasági művelés folytatására kell törekedni, 

c) a csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet 
eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és 
átmeneti tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott szennyvíz csak 
kijelölt szennyvíztisztító-telepre szállítható, 

d) az egyes övezetekben a már beépített telkeken a beépítettség az adott övezetben 
meghatározott mértékig növelhető. Ha a telek beépítettsége az övezetben 
megengedett mértéket meghaladja, a meglévő épület felújítható, a korábbi 
beépítettség mértékéig átépíthető, de tovább nem bővíthető. 

e) kerítés csak sövénnyel vagy cserjesávval takart drótfonatból vagy fából, venyigéből 
készíthető, tömör kerítés a mezőgazdasági övezetekben nem létesíthető. 

f) a mezőgazdasági területeken a telek 1 ha feletti területének csak 10%-a vehető 
figyelembe a beépíthető terület számításában. 

 
  
 24. Általános mezőgazdasági terület 
  
24. §   
  
(1)  Az általános mezőgazdasági területbe a szabályozási terven „Má” jellel jelölt 

mezőgazdasági területek tartoznak. 
(2)  Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásait az alábbi táblázat 

tartalmazza: 
 

építési 
övezet  

  
Beépíthető legkisebb 

telek-terület 
(ha) 

építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 

 
elhelyezhető 

funkció 
 

építési 
mód 

  

legnagyobb 
beépítettség 

% 

legnagyobb   

Épület 
magasság 

m 

Má-1  6000 m2 G,Lx Sz 3- 4,5 
Má-2  5 ha G Sz 3- 4,5 
Má-3  10 ha G Sz 1- 4,5 
Má-sz  10 ha G Sz 3- 4,5 

X(G : gazdasági épület , L : lakóépület) 
(3)  Az Má mezőgazdasági övezetekben a kialakítható legkisebb telek nagysága 3000 m2, 

kivéve az út és közművek számára kialakításra kerülő telkeket. 
(4)  Az Má-1 övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei, továbbá lakófunkciót is 
szolgáló épület helyezhetők el.  

(5)  Az Má-1 övezetben a lakóépület alapterülete az övezetben megengedett beépítési % felét 
nem haladhatja meg, de — a tájkarakter megőrzése érdekében — legfeljebb 200 m2 bruttó 
alapterületű lehet. Lakóépület kialakítása kizárólag a gazdasági épületek kialakításával egy 
időben, vagy azt követően történhet. 

(6)  Az Má-2 övezetben elsősorban a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az 



 

ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei helyezhetők el.  
(7)  Az Má-sz (borvidéki általános) övezetben a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, 

borturizmust szolgáló épület, építmény, továbbá terepszint alatti építmény (pince) 
helyezhető el. 

(8)  Az Má-3 természetközeli mezőgazdasági övezetben a táji-, természetvédelmi 
okokból érzékeny, természetvédelmi oltalom alatt álló vagy Natura 2000 területként 
nyilvántartott mezőgazdasági területek tartoznak.  

(9)  Az Má-3 övezetben kizárólag a gyepterületek fenntartását szolgáló gazdasági épületek, 
építmények (karám, szénatároló szín) helyezhetők el. Lakóépületek az övezetben nem 
alakíthatók ki.  

(10)  Az Má-3 övezetben birtokközpont nem létesíthető. 
(11)  Az Má-3 övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan 

létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, 
ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét 
megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz 
közelítés érdekében szabad. 

(12)  Az Má-3 övezetben a gyepterületek, ligetek, facsoportok megtartandók, további fásítás 
kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet. 

(13)  Az Má-3 övezet területén átjátszó állomás, önálló reklámhordozók, hirdető berendezések, 
nyilvános illemhelyek nem helyezhetők el. Energia és hírközlő vezetékek terepszint alatt 
helyezhetők el, kivéve ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, 
károsítana. 

(14)  Az Má-sz övezetben épületek, építmények kizárólag akkor helyezhetők el, ha a telek, 
illetve birtoktest legalább 75%-a szőlőműveléssel hasznosított. 

(15)  Az általános mezőgazdasági övezetekben több telekből álló birtok alakítható ki, melynek 
területe legalább 20 ha. Birtoktest esetén az övezetben meghatározott legnagyobb 
beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik 
telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telkek területe legalább a 10 000 m2-t eléri. 
A beépítés a szomszéd telkek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, továbbá a 
természeti érték megőrzését nem veszélyezteti. Birtoktestként valamennyi mezőgazdasági 
terület figyelembe vehető. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a 
birtokközpont telek területének 25%-át nem haladhatja meg.  

(16)  A birtokközpont telkének legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani, vagy 
mezőgazdasági területként művelni. A birtokközpont körül tájképvédelmi céllal legalább 
10 m széles, honos növényfajokból álló, többszintű növénysáv (fasor, alatta cserjesávval) 
létesítendő. 

(17)  Birtokközponton lakófunkciót szolgáló épület is elhelyezhető.  
(18)  A mezőgazdasági övezetekben a lakóépület alapterülete a telken megengedett beépítési % 

felét nem haladhatja meg, de — a tájkarakter megőrzése érdekében — legfeljebb 500 m2 
bruttó alapterületű lehet. Lakóépület kialakítása kizárólag a gazdasági épület(ek) 
kialakításával egy időben, vagy azt követően történhet, maximális épületmagassága 4,5 m. 

(19)  Általános mezőgazdasági terület övezetben (Má) az építési hely határvonalai: 
a) építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 10 m-re, 
b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől 10 m-re, 
c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 15 m-re húzódik. 

(20)  Kerítés kizárólag fából, vagy szőlő, cserjesávval takart drótfonatból építhető. Tömör 
kerítés a mezőgazdasági övezetekben nem létesíthető. 

  
 25. Kertes mezőgazdasági terület 
  
25. §   
  
(1)  A kertes mezőgazdasági területek jellemzően kert és szőlőművelésű kiskertek, volt 

zártkertek területei.   
(2)  A kertes mezőgazdasági övezetben az a meglévő telek, mely 800 m2-nél nagyobb, 

szélessége min. 12 m, azon gazdasági épület, pince építhető, a megengedett beépítési 
százalék mértékéig, de a létesítmény beépített alapterülete legfeljebb 100 m2 lehet. A terep 
szintalatti létesítmény a telek terület 6 %-án helyezhető el.  



 

(3)  A kertes mezőgazdasági terület részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

építési 
övezet  

 
Kialakítható 
Legkisebb 

telek-terület 
m2 

építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 

elhelyezhet
ő funkció 

építési 
mód 

  

legnagyobb 
Beépítettség 

%  

legnagyobb   

Épület 
magasság 

m 
Mk  1500 G Sz 3 4,5 

Mk-b  720 - - - - 
 
(4)  Az Mk övezetben kizárólag a kert és szőlőművelést, terményfeldolgozást, tárolást, 

borturizmust szolgáló épületet, építmény, továbbá pince helyezhető el.  
(5)  Az Mk övezetben épületek, építmények kizárólag akkor helyezhetők el, ha a telek legalább 

80 %-a kertműveléssel hasznosított.  
(6)  A gazdasági épülettől különállóan épített, vagy a gazdasági épülethez csatlakozó pince 

kizárólag földborítással, és füvesítéssel alakítható ki. 
(7)  Az építési hely határvonalai:  

a) építési határvonal az előkertben a telek szélétől 5 m-re, igazodó 
b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől 3 m-re, 
c) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 10 m-re húzódik. 

(8)  A kertes mezőgazdasági területen állattartó gazdasági épület, valamint üzemi méretű 
(saját szükségletet meghaladó mennyiséget előállító) mezőgazdasági épületek (pl.: 
terményfeldolgozó, mezőgazdasági gépjavító) nem helyezhetők el. 

(9)  Kerítés a kertes mezőgazdasági övezetekben kizárólag szőlőkordonból, élősövényből, vagy 
dróthálóból, max. 150 cm magasságig, lábazat nélküli kialakítással, a mezőgazdasági utak 
tengelyétől legalább 3-3 méteres távolságra létesíthető. 

  
 26. Különleges, beépítésre nem szánt területek 
  
26. §   
  
(1)  A különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, 

építmények szempontjából az alábbi területekre tagolódnak: 
a) Különleges, temető (Kb-t) 
b) Különleges bányaterület (Kb-b) 
c) Különleges rekultivált bányaterület (Kb-br) 
d) Különleges sportterület (Kb-Sp) 
d) Különleges idegenforgalmi (Kb-i) 

(2)  A Kb-1 jelű, különleges temető, kegyeleti és emlékparkra vonatkozó (továbbiakban 
Kb-t) részletes előírások a következők: 
a) A temetők területére az 1999. évi XLIII. törvény és a 145/1999(X.1.) Korm. Rendelet 

előírásait kell alkalmazni. 
b) A temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges építmények, 

egyházi építmények és parkolóhelyek létesíthetők. 
c) A területen a felszíni vízelvezetés megléte szükséges. 

(3)  Kb-b jelű Különleges Külszíni bányaterület vonatkozó részletes előírások a 
következők: 
a) Ásványi nyersanyag kitermelése, bányanyitás, bányászati építmények, létesítmények 

elhelyezése kizárólag bányakapitánysági határozattal megállapított bányatelek 
határon belül, s a Szabályozási terven bányaterületként (Kb-b) lehatárolt területeken, 
jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján végezhető. 

b) A Kb-b övezetben kizárólag a bányászattal kapcsolatos technológiai és segédüzemi 
építmények, létesítmények, adminisztrációs és szociális épületek helyezhetők el. 

c) Épületek, építmények a telek legfeljebb 2 %-ának mértékéig helyezhetők el, de az 
épületek, építmények által elfoglalt terület bányatelkenként a 300 m2-t nem 
haladhatja meg.  



 

d) A bányavállalkozónak a művelés során a környezetbe illesztésről, valamint a humusz 
védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és helyben történő 
újrahasznosításáról gondoskodnia kell. 

e) A bányászati hasznosítás során átalakított terület tájba illesztése, ill. a terület 
újrahasznosítása érdekében az övezetben a bányászati tevékenység felhagyását 
követően tájrendezési terv alapján komplex tájrehabilitációt kell végezni, melyet a 
bányászati tevékenység felhagyásának ütemében folyamatosan kell megvalósítani. A 
tájrehabilitáció tereprendezést, talajtakarást és növénytelepítést kell, hogy magába 
foglaljon. 

f) A tájba illesztés elősegítése miatt a növénykiültetési terv készítése során a térségben 
honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell alkalmazni.  

g) A helyi természetvédelmi területen a felszíni vegetációt vagy kialakult felszíni formákat 
megváltoztatni nem szabad. 

(4)  A település közigazgatási területén az Országos Ökológiai Hálózat magterületein, Natura 
2000 területeken, valamint a helyi természetvédelem alatt álló területen új bányakutatás, 
bányanyitás, bányatelek fektetése, illetve bővítése tilos.  

(5)  A település közigazgatási területén védelem alatt álló területeken kívül új bányatelek 
fektetése, vagy bővítése bányászati szempontból kivett területekre vonatkozó szabályok 
szerint lehetséges.  

(6)  Kb-br jelű Különleges rekultivált bányaterületre vonatkozó részletes előírások a 
következők: 
a) a területen belül épületet elhelyezni nem lehet 
b) a teljes növényzeti borítottságot fenn kell tartani 

(7)  Kb-Sp jelű Különleges sportterületre vonatkozó részletes előírások a következők: 
a) a területen a sport és rekreációhoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, 
b) a kialakult telkek beépíthetők, min. 2000 m2-es telek alakítható ki újonnan, 
c) a legnagyobb beépítés mértéke 5%, max. épületmagasság 4,5 méter 

(8)  Kb-i jelű Különleges idegenforgalmi területre vonatkozó részletes előírások a következők: 
a) telken belüli értékes növényzet megőrzendő, az épületek, építmények helyét, ha az 

faállomány kivágásával járna botanikai szakvélemény alapján kell meghatározni. 
b) az övezetben a legnagyobb beépítés mértéke 2%, az épületmagasság max. 4,5 m 

  
 27. Vízgazdálkodási területek 
  
27. §   
  
(1)  A vízgazdálkodási területek a közigazgatási területen az alábbi övezetekre tagolódnak: 

a) vízfolyások és vízfületek övezete (Vg-1) 
b) záportározók területe (Vg-2) 

(2)  A  Vg-1 jelű vízfolyások, csatornák mentén a fenntartás számára a vonatkozó 
országos érvényű jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó. A parti 
sávban épületek nem helyezhetők el, kizárólag gyep vagy nádas művelési ágú terület 
alakítható ki. 

(3)  A vízfolyásokat, állóvizeket kísérő erdő-, gyepterületek megtartása kötelező, más művelési 
ágba nem sorolhatók, legfeljebb a gyepterületek ligetes fásítása engedélyezhető. Fásítás 
kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet. 
 

 IV. fejezet 
 Környezeti feltételek 
 28. A levegő védelme 

  
28. §   
  
(1)  Levegőterhelést okozó tevékenység kizárólag abban az esetben folytatható, ha az elérhető 

legjobb technika alapján jogszabályban1, ill. a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóság egyedi eljárásának keretében megállapításra kerülő kibocsátási határértékeket 
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teljesíteni tudja. 
(2)  Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység kizárólag a 

gazdasági területeken és kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha védő övezete 
lakóterületet, vegyes területet, üdülőterületet, rekreációs célú területet (rekreációs 
funkciójú különleges terület, zöldterület), továbbá természetvédelmi szempontból értékes 
területet (védett természeti terület, ökológiai hálózat magterülete, Natura 2000 terület) 
nem érint.  

(3)  Nagylétszámú állattartás a belterület határától számított 1000 m távolságon belül nem 
folytatható. 

(4)  Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy a kiporzás 
megakadályozása esetén (pl. felület megfelelő anyagokkal való kezelése, nedvesen tartása, 
stb.) folytatható. 

(5)  Bel -és külterületen kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag gazdasági 
területeken folytathatók, ha megfelelő technológiai alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, 
elszívási technológia) a légszennyező anyagok, ill. a bűzanyagok külső légtérbe való 
kijutása, ill. terjedése megakadályozható. A lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó 
létesítmény nem helyezhető el, nem üzemeltethető. Új légszennyező létesítmény - 
amennyiben a környezetvédelmi szakhatóság másképp nem rendelkezik, a meglévő 
közintézményektől min. 200 m-re helyezhető el.   

  
 29. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 
  
29. §   
  
(1)  A település a felszín alatti vizek érzékenysége szempontjából érzékeny besorolású (a 

27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet alapján).  
(2)  A közigazgatási területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technológiák 

alkalmazhatók, amelyek során a vonatkozó országos érvényű jogszabályokban előírt 
határértékek teljesíthetők. 

(3)  Új beépítésre szánt terület kizárólag abban az esetben alakítható ki, ha a területen 
csatornahálózat épül ki, vagy annak megépítéséig átmeneti jelleggel közműpótló 
berendezés (házi szennyvíztisztító, zárt szennyvíztároló) kiépíthető. Meglévő beépítésre 
szánt területeken létesítmények kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha a szennyvizek 
közcsatorna-hálózatba vezetése biztosítható. A szennyvizek szikkasztása még átmenetileg 
sem engedélyezhető. A tisztított szennyvizek felszín alatti vízbe történő közvetett és 
közvetlen bevezetése tilos. 

(4)  A beépítésre nem szánt területeken, amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő 
csatlakozásra, bármely szennyvizet eredményező létesítmény építése csak a 
környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, ill. egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény (korszerű közműpótló) megléte esetén engedélyezhető.  

(5)  20 illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló csak olyan módon alakítható ki, hogy a 
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A fenti esetben, valamint gazdasági 
területeken belül kialakított útburkolatoknál a csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

(6)  Ásott kutakba, csapadékvíz-csatornákba, csapadékvíz-elvezető árkokba, továbbá 
élővízfolyásba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó csurgalékvizet még 
előtisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. 

(7)  A felszíni vizekbe a vonatkozó országos érvényű jogszabály2 szerinti 4. általánosan védett 
vízminőség-védelmi területi kategóriának megfelelő minőségű csapadékvíz vezethető, 
amennyiben a befogadó időszakos vízfolyás, úgy a 3. kategóriára vonatkozó határértéket 
kell betartani. 

(8)  A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások környezetében nem 
folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a felszíni vizek, továbbá a talaj- és 
a talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést okozhatnak.  

(9)  Nagy létszámú állattartás a vízfolyások legalább 200 m-es körzetén belül nem folytatható, 
növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növény-védőszer 
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veszélyességétől függően 5-200 m-en belül nem folytatható.  
(10)  A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli 

nádas, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell. 
(11)  A felszíni vízfolyások mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes 

élőhelyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A rendezéssel 
megbontott árkok rézsűjét biológiai védelemmel kell ellátni. 

(12)  A vízmedrek feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, természetes állapotát vagy 
funkcionális működését befolyásoló területhasználat, tevékenység nem folytatható. 

(13)  A felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területen az érvényben lévő, 
vonatkozó jogszabályokban foglalt határértékeknek megfelelően kell a szennyvízkezelést 
megoldani.  

(14)  A felszíni vizek gyors és erőteljes talajerózióval járó lefolyását meg kell akadályozni. A 
település belterületének északi határaiban a beérkező vízfolyások záportározója számára 
területet kell biztosítani. Az időszakosan érkező nagy csapadékmennyiség helyben 
tartására a külterületen is létesíthetők kisebb mezőgazdasági célú időszakos tározók. 
 

 30. A talaj védelme 
  
30. §   
  
(1)  Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől 

függően víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők. Mezőgazdasági területen 
trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető 

(2)  Nem burkolt felületeken hulladék, illetve útsózási és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre 
potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el 

(3)  A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése 
a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli 
kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli kivonásig 
az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni. 

(4)  A termőföldön történő beruházások építési engedélyezési eljárásába a talajvédelmi 
hatóságot be kell vonni. Az építési engedélyezési dokumentációba talajvédelmi tervrészt 
kell beépíteni, mely talajtani szakvéleményen alapulva részletes földtömegszámításokat 
tartalmaz a mentendő humuszvagyonnal kapcsolatban. Az építés kezdetekor a humuszos 
feltalajt a műszakilag szükséges vastagságban le kell termelni, külön deponálni, és 
lehetőség szerint az érintett hrsz.-ú területen – a munkálatok befejezéseként – legfelső 
rétegként visszateríteni. A feleslegben maradó humuszos feltalajt egyéb területen 
felhasználni csak a talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján lehet 

(5)  A be nem épített telkeknek, illetve a telkek zöldfelületeinek allergiakeltő gyomnövényektől 
(különösen a parlagfűtől) való megóvása a község köztisztaság védelmi rendeletében 
foglaltak szerint a tulajdonosok kötelessége. 

(6)  Területek feltöltése csak engedély alapján, szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, 
homok, esetleg építési törmelék) történhet.  

(7)  A telkeken belül rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága és a 
rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül rendezetten 
biztosítható legyen. 

(8)  A hígtrágya termőföldre való kijuttatása engedélyköteles tevékenység, melyhez az 
engedélyt a talajvédelmi hatóság adja ki. 

  
 31. Hulladék elhelyezés 
  
31. §   
  
(1)  A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a hulladékról szóló 

törvényben és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben előírtak szerint kell tervezni és 
végrehajtani. A területen keletkező hulladékokat úgy kell gyűjteni, hogy elkülönítve 
kerüljön kezelésre és elszállításra a kommunális, az ipari (nem veszélyes), valamint a 
veszélyes hulladék. Folyékony fázisú veszélyes hulladék közcsatornába nem engedhető. A 



 

települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 
a vonatkozó jogszabályok alapján veendők figyelembe. 

(2)  A község területén törmeléklerakás is csak engedéllyel végezhető. 
(3)  Lakó- és vegyes területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a 

lakosság ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: 
fotólabor, gyógyszertár, fogorvos, javítószolgáltatások stb.). Veszélyes hulladékokat 
eredményező tevékenységek rekreációs célú különleges területeken nem folytathatók. 

(4)  A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, szállítását, ártalmatlanítását, hasznosítását a 
mindenkor érvényben lévő magasabb szintű jogszabályban előírtak szerint kell tervezni és 
végrehajtani. 

(5)  A szippantott szennyvizek ártalmatlanítása, leürítése csak az engedélyezett 
fogadóállomásokon, helyeken közszolgáltatás igénybevételével lehetséges. 

(6)  A volt bányaterületen (Téglaház) lévő hulladéklerakó rekultiválása után védő erdőként 
kezelendő. 

  
 32. Környezeti zaj elleni védelem 
  
32. §   
  
(1)  Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, ill. 

környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az általa okozott 
környezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendő létesítmények környezetében az országos 
érvényű zajvédelmi rendeletben meghatározott, illetve a környezetvédelmi hatóság által a 
létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg.  

(2)  A közlekedéstől származó környezeti zajszint a zaj ellen védendő létesítmények 
környezetében a zajvédelmi rendeletben meghatározott határértékeket nem haladhatja 
meg. 

(3)  A települési zaj ellen védendő területei az alábbi zajvédelmi kategóriákba tartoznak: 
a) 1. zajvédelmi kategória K-sp övezetbe sorolt területek, 
b) 2. zajvédelmi kategória: Lke, Lf, K-ti, Z övezetekbe sorolt területek, 
c) 3. zajvédelmi kategória: Vt övezetekbe sorolt területek, 
d) 4. zajvédelmi kategória: K-mg, K-p, K-bor, Gksz övezetekbe sorolt területek 

(4)  A településen üzemelő bánya kitermelése és a kitermelt nyersanyag közúti szállításából 
származó zaj a település meglévő lakóterületein az előírt határértéket nem haladhatja 
meg. 

(5)  A település belterületén üzemelő szőlőfeldolgozó üzemek működését a lakóterületek, 
intézmények zajhatárétékein belül kell megvalósítani. 
 

 33. Településképi és egyéb környezetvédelmi előírások 
  
33. §   
  
(1)  A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon 

kell elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni (pl. többszintű növényzettel vagy 
kerítéssel), hogy azok közterületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen látványt. 

(2)  A telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek3 - kivéve a környezetét nem zavaró 
hatású kézműipari tevékenységeket - kizárólag a gazdasági területeken folytathatók. 

(3)  A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység4 megkezdése előtt 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat készítésére kötelezett 
tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóságtól kapott környezetvédelmi engedély 
birtokában folytatható. 

(4)  A Rekultivációra jelölt területeken, felhagyott bányaterületeken a esztétikai és 
környezetvédelmi szempontú kárelhárítását a terület tulajdonosának meg kell valósítani. 
A megvalósítás rekultivációs terv alapján történhet, amelyet a szakhatóságok mellett az 
Önkormányzatnak is be kell mutatni, aki településképi szempontból is elbírálja. 

                                                           
3 Lásd: 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 
4 Lásd: 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet 



 

(5)  A település egésze „országos jelentőségű tájképvédelmi terület” területbe, a táj- és 
településkép-védelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából értékes területekbe 
tartoznak. Gyöngyöstarján területén ezért: 
a) a tájképet jelentősen megváltoztató, 200 m2-t meghaladó alapterületű, vagy 6 m 
meghaladó homlokzatmagasságú építmények, technológiai létesítmények elhelyezéséhez 
a vonatkozó jogszabályban meghatározott látványtervet5 kell készíteni, továbbá az 
elhelyezhetőség igazolásához tájesztétikai értékelés készítendő.   
b) új távvezetékek (energia és hírközlő vezetékek) csak terepszint alatt helyezhetők el, 
kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. 
c) bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni.  
d) az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 1,0 m-
nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk 
nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több 
tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, 
növényekkel beültetett sáv alakítandó ki.  

  
 34. Növények telepítési távolsága ingatlanhatártól 
  
34. §   
  
(1)  Belterületen és külterületen kertes mezőgazdasági övezetben: 

a) szőlő és 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor, élősövény 
esetében 0,5 m 

b) 3 méternél magasabbra növő egyéb fa esetében 1,0 m. 
c) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa valamint bokor esetében 2,00 

méter. 
(2)  Külterületen kertes mezőgazdasági övezeten kívüli területen: 

a) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke és 
málnabokor esetében 0,8 m, 

b) minden egyéb gyümölcsbokor esetében 2,0 m, 
c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,5 m, 
d) törpealanyra oltott almafa, meggy, szilva és mandulafa esetében 3,5 m, 
e) vadalanyra oltott alma és körtefa, kajszifa esetében 4,0 m, 
f) cseresznyefa esetében 5,0 m, 
g) dió és gesztenyefa és minden eddig fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m. 

(3)  Külterületen kertes mezőgazdasági övezeteken kívüli területen amennyiben a szomszédos 
földterület szőlő, gyümölcsös, vagy kertgazdasági ingatlan, szőlőt és gyümölcsfát a (2) 
bekezdés szerinti ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi 
ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: 
a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor, élő-sövény esetében 0,8 m. 
b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor, élő-sövény esetében 1,2 m. 
c) 2 méternél magasabbra növő bokor, élő-sövény esetében 2,0 m. 
d)    fa esetében 8,0 m. 

(4)  Külterületi közút területén szőlőtől, gyümölcsöstől és kertes mezőgazdasági 
ingatlanhatártól, minden gyümölcs és egyéb fát, valamint bokrot legalább 1,5 m-re szabad 
ültetni. A 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra szabad 
ültetni. 

 
 

 

 V. fejezet 
 Örökségvédelem 

 
 35. Táj- és természetvédelem 
  
35. §   

                                                           
5 312/2012 (XI. 08.) Korm rendelet  



 

  
(1)  Gyöngyöstarján  területén a tájképet, az élővilágot, a természetes flórát és faunát, a 

természeti területeket gondos emberi tevékenységgel védeni szükséges 
(2)  A közigazgatási területen található természetes és természet-közeli élőhelyek - különös 

tekintettel a természet-közeli gyep- és erdőterületekre, vizes élőhelyekre - megóvását, az 
állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását 
biztosítani kell. 

(3)  A biológiai sokféleség megőrzése és a tájkép védelme érdekében a gyepterületek és a 
mezővédő erdősávok, fasorok, továbbá a vízfolyások, árkok menti természetközeli 
növényzet, facsoportok megtartandók. 

(4)  Külterületen az új utak, kerékpárutak kialakításánál legalább egyoldali, tájhonos, területre 
jellemző fajokból álló fasor telepítéséhez területet kell biztosítani. A javasolt fajok listáját a 
HÉSZ melléklete tartalmazza. 

(5)  A kedvezőtlen látványt nyújtó tevékenységeket a telken belül oly módon kell elhelyezni és 
takarásukról gondoskodni (kerítéssel, növényzettel), hogy azok közterületekről, a főbb 
kilátópontokról ne legyenek láthatók, érzékelhetők. 

(6)  A Szabályozási terven jelölt természetvédelmi szempontból értékes területeken (védett 
természeti területeken, ökológiai hálózat területein, Natura 2000 Természetmegőrzési 
területek) nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan létesítmény, 
amely a jelenlegi állapotot rontja, a tájkép jellegét megváltoztatja, továbbá a 
természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek környezetállapotát, élővilágát negatívan 
befolyásolja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz 
közelítés érdekében szabad. 

(7)  A település területén található – ex lege védett – források környezetének karbantartásáról 
gondoskodni kell a terület tulajdonosának. 

  
 36. Régészeti örökségvédelemre vonatkozó előírások 
  
36. §   
  
(1)  Nyilvántartott régészeti lelőhelyeken az építési engedélyezési eljárások során az 

Örökségvédelemért felelős hivatal a kulturális örökségről szóló 2001. évi LXIV. Tv.63.§-a 
alapján jár el.  

(2)  Ha a földmunkák során váratlan régészeti emlék, lelet kerül elő a Kövt. 24.§-a alapján kell 
eljárni. 

  
 37. Épített értékek védelmére vonatkozó előírások 
  
37. §   
  
(1)  Műemléki épület (M) esetén az engedélyező Hatóság a Kulturális Örökségvédelemért 

felelős aktuális szerv. 
(2)  Műemléki környezetben (MK) az építési hatósági munkába, véleményező szervként be kell 

vonni Kulturális Örökségvédelemért felelős aktuális szerv. 
(3)  A helyi értékvédelmi területre vonatkozó előírások: 

a) A területen települési eljárás keretén belül kell dönteni a közterületen elhelyezhető 
létesítményekről, a telekhatár rendezésről, az utcai homlokzatok és az utcai kerítések 
kialakításáról. 

b) A területen belül légkábel, hírközlési vezetékeket tartó oszlop nem helyezhető el, a 
meglévők nem újíthatók fel, új bekötés nem létesíthető. Kizárólag csak vészhelyzet 
elhárítása esetén javíthatók.  

c) 0,5 m2-nél nagyobb reklámfelület nem helyezhető el.   
d) A kerítések kialakítása, támfalak, utcai épületszínezés, anyaghasználat a meglévő 

állapothoz igazodva, településképi véleményezési eljárás alapján engedélyezhető. 
e) A kerítések kialakításának igazodni kell a meglévő hagyományokhoz, lehetőség 

szerint a faoromzatú házak előtt fa és helyi kő felhasználásával kell a kerítéseket 
megépíteni. A meglévő kovácsoltvas kerítéseket a felújításuknál pasztell és 
földszínekre kell festeni (sötétzöld, barna).  



 

f) A területen belül a telekstruktúra megőrzendő. 
g) A kialakult oldal-, hátsó kertek megtartása érdekében, a területen belül az OTÉK 

előírások hatálya alól a tűzvédelmi hatóság engedélyével felmentés adható. 
(4)  A védett utcaképpel kiemelt házsor vonala mentén a két szomszédos épület feltüntetésével 

kell az utcai homlokzat átalakítást engedélyezni. A településképi véleményezési eljárást 
követően hagyható jóvá az utcai épületrész áthelyezése, homlokzat átépítése. 

(5)  A helyi védelemre javasolt, illetve védett épület esetén a védett utcaképre vonatkozó 
előírások betartása mellett, meg kell őrizni, lehetőség szerint,- a teljes meglévő épület 
formai kialakítását, tömegét, a tető hajlásszögét és a hagyományos fedését, nyílászárók 
anyagát és helyét. 

(6)  Tetőtér beépítés csak az épület egységes tömegét megőrizve engedélyezhető, 
emeletráépítés nem építhető. 

(7)  Karakterében védendő épületek esetében az épület bontása, újjáépítése esetén az eredet 
tömegnek megfelelően újítandó meg, de kortárs megoldásokat is alkalmazhatnak. 

(8)  A helyi értékvédelmi rendelet módosításáig is, a védett házak megőrzésére, felújítására 
vonatkozó előírások: 
a) A védendő épületet lebontani, csak az Önkormányzat irattárában archivált felmérés 
után, életveszély esetén szabad.  
b) Az építési engedély elbírálásánál figyelembe kell venni a falu főépítészének bevonásával 
összehívott építészeti tervtanács támogató, illetve elutasító véleményét. 
c) az Önkormányzat külön rendeletben meghatározott feltételek alapján támogatást adhat 
az épületek és kerítés felújítására, homlokzatok megőrzésére. 

  
 VI. fejezet 

  
 Egyéb rendelkezések 

  
 38. Záró rendelkezések 
  
38. §   
  
(1)  A jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet hatályba lépésekor hatályát veszti  

a) a Gyöngyöstarján helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2004. 
(VIII. 25.) önkormányzati rendelet, 
b) Gyöngyöstarján helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról 
szóló 12/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelet, 
c) a 12/2006. (VI. 23.) rendelettel módosított Gyöngyöstarján helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 21/2004. (VIII. 26.) rendelet módosításáról szóló 15/2006. 
(IX. 8.) önkormányzati rendelet, 
d) Gyöngyöstarján helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról 
szóló 13/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet. 

 
Gyöngyöstarján, 2014. 

 
Nagy Károly 
polgármester 

Dr. Jakab Csaba 
jegyző 

 



 

 
 

VII. Mellékletek 
 
1. melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez 
 
Műemlékek 
Római katolikus plébániatemplom Petőfi Sándor utca 1., (hrsz.: 2197) 
Haller présház és pince azonosító 5730, tsz 2198, Petőfi Sándor utca 2. (hrsz 53, 2198) 
Borhy kastély és park (M,Te) azonosító 5731, törzsszám 9171, 0388 hrsz 
 
2. melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez  
 
Javasolt honos növényfajok  
Növény fajok  Megjegyzés 
Nagytermetű fák  
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica  
Fraxinus excelsior 
Populus nigra 
Populus termula 
Prunus avium 
Quercus cerris 
Quercus petraea 
Quercus robur 
Salix alba 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus laevis 

 
Korai juhar 
Hegyi juhar 
Közönséges nyír 
Közönséges gyertyán 
Magyar kőris 
Magas kőris 
Fekete nyár 
Rezgő nyár 
Madárcseresznye 
Csertölgy 
Kocsánytalan tölgy 
Kocsányos tölgy 
Fehér fűz 
Kislevelű hárs 
Nagylevelű hárs 
Vénicszil 

 
 
 
 
 
vízközelbe 
 
 
vízközelbe 
 
 
 
vízközelbe 
vízközelbe 
 
 
vízközelbe 
 

Középtermetű fák  
Malus sylvestris 
Prunus padus 
Pyrus pyraster 
Sorbus aucuparia 
Sorbus torminalis 
Ulmus minor 
Sorbus aria 
 

 
Vadalma 
Májusfa, zselnicemeggy 
Vadkörte 
Madárberkenye 
Barkóca berkenye 
Mezei szil 
Lisztes berkenye 

 

Kistermetű fák  
Acer campestre 
Acer tataricum 
Cerasus mahaleb 
Colutea arborescens 
Fraxinus ornus 
Laburnum anagyroides 
Quercus pubescens 
Salix caprea 
Staphylea pinnata 
 

 
Mezei juhar 
Tatárjuhar 
Sajmeggy 
Sárga borsófa 
Virágos kőris 
Közönséges aranyeső 
Molyhos tölgy 
Kecskefűz 
Mogyorós hólyagfa 
 

 

 
CSERJÉK:   
Talajtakarók: 
Hedera helix  

 
Közönséges borostyán 

 



 

Vinca minor 
 

Kis télizöld meténg 

Alacsony cserjék  
Prunus tenella 
Rosa pimpinellifolia  
Rubus caesius  
Spiraea media 
 
 

 
Törpemandula 
Jajrózsa 
Hamvas szeder 
Szirti gyöngyvessző 

 

Középtermetű cserjék 
Cerasus fruticosa 
Cotoneaster niger 
Lonicera xylosteum 
Rosa canina 
 

 
Csepleszmeggy 
Fekete madárbirs 
Ükörke lonc 
Gyepűrózsa 
 

 

Magas cserjék  
Berberis vulgaris 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Coryllus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europeus 
Euonymus verrucosus 
Ligustrum vulgare 
Prunus spinosa 
Salix cinerea 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 
 

 
Közönséges borbolya 
Húsos som 
Veresgyűrű som 
Közönséges mogyoró 
Kétbibés galagonya 
Egybibés galagonya 
Csíkos kecskerágó 
Bibircses kecskerágó 
Közönséges fagyal 
Kökény 
Rekettyefűz 
Ostorménfa 
Kányabangita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vízközelbe 
 
 

 
Csak belterületen alkalmazható növényfajok:  
FÁK 
Aesculus hippocastanum 
Koelreuteria paniculata 
Paulownia tomentosa 
Prusnus fruticosa ’Globosa’ 
Sophora japonica  
Sorbus rotundifolia 

 
Vadgesztenye 
Bugás csörgőfa 
Császárfa 
Gömb csepleszmeggy 
Japánakác 
Kereklevelű berkenye 

 

CSERJÉK 
Chaenomeles japonica 
Forsythia x intermedia 
Philadelphus coronarius 
Pyracantha coccinea 
Spiraea x vanhouttei 
Symphoricarpos albus 
Syringa vulgaris  
 

 
Japán madárbirs 
Aranyvessző 
Jezsámen 
Tűztövis 
Kerti gyöngyvessző 
Nyugati hóbogyó 
Kerti orgona 
 

 

 
 
3. melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez  
 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 
Belterület,Középkori faluhely, temető: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1-2, 
69, 70, 71, 72 hrsz 
Fajzatpuszta Középkori faluhely: 0305, 0306/2, /3, /4, /5, 0315, 0316, 0317/2, /3, /5, /6, 0318, 
0404/1 hrsz 0404/2 és 0342 megosztva 



 

Log, Középkori faluhely: 3509, 3582-3622, 0385/1-17 hrsz, 0379/6, 0384/10, 0383 hrsz 
megosztva. 
Bolya (Hegyhát és Templomberek) Középkori faluhely: 0216,0217/7, /8, /10, 
Dióstarján Középkori faluhely: 0208,0212,0232/5,/7, 0177, 0214 megosztva, 0211/6-7, 0211/44-55 
hrsz 
Szili dűlő és Rétföld őskori lelőhely: 0161/56-60, 0161/69-74, 0161/84-88, 0164/81-88, 0164/93-
100, 0164/106-112, 0163 hrsz 
 
4. melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez 
 
Helyi védelemre javasolt épületek a belterületen 
 
Helyi építészeti érték: 
Széchenyi István utca 1./1054 hrsz 
Széchenyi István utca 3./1053 hrsz 
Széchenyi István utca 11./1042 hrsz 
Széchenyi István utca 20./968 hrsz 
Széchenyi István utca 22./969 hrsz 
Széchenyi István utca 40./935 hrsz 
Széchenyi István utca 41./981/1 hrsz 
Széchenyi István utca 48./932 hrsz 
Széchenyi István utca 51./979 hrsz 
Széchenyi István utca 52./931 hrsz 
Széchenyi István utca 56./928/1 hrsz 
Széchenyi István utca 57./976 hrsz 
Széchenyi István utca 58./926 hrsz 
Széchenyi István utca 61./99 hrsz 
Széchenyi István utca 63./98/2 hrsz 
Brassó utcai pincesor  
István utca 10./876 hrsz 
István utca 12./ 877 hrsz 
István utca 14./878 hrsz 
István utca 25./950 hrsz 
István utca 34./905 hrsz 
István utca 41./939 hrsz 
István utca 43./938/2 hrsz 
Dobó István utca 2./822 hrsz. 
Dobó István utca 32./777 hrsz.Falumúzeum 
Dobó István utca 34./ 725 hrsz. 
Dobó István utca 36./724 hrsz. 
Dobó István utca 46./631 hrsz. 
Dobó István utca 50./633 hrsz. 
Dobó István utca 60./ 639 hrsz. 
Kossuth utca 2./578 hrsz. 

Kossuth utca 5./628/1 hrsz. 
Kossuth utca 6./577 hrsz. 
Kossuth utca 9./626 hrsz. 
Kossuth utca 11./625 hrsz. 
Kossuth utca 13./624 hrsz. 
Kossuth utca 21./620 hrsz. 
Kossuth utca 25./618 hrsz. 
Kossuth utca 29./616 hrsz. 
Kossuth utca 69./596 hrsz. 
Jókai Mór tér 14./820 hrsz. 
Rákóczi Ferenc utca 8./344 hrsz. 
Rákóczi Ferenc utca 20./350 hrsz. 
Rákóczi Ferenc utca 31./409 hrsz. 
Rákóczi Ferenc utca 32./358 hrsz. 
Rákóczi Ferenc utca 40./299/2 hrsz. 
Virág utca 1./455 hrsz. 
Virág utca 11./450 hrsz. 
Virág utca 13./449 hrsz. 
Hősök utca 14./463 hrsz. 
Hősök utca 42./478 hrsz. 
Ady Endre utca 10./708 hrsz. 
Ady Endre utca 13./733 hrsz. 
Ady Endre utca 23./741 hrsz. 
Ady Endre utca 29./690 hrsz. 
Kassa utca 5. melléképület/696 hrsz. 
Kassa utca 6./644 hrsz. 
Kassa utca 31/A./672/2 hrsz. 
Kassa utca 43./664 hrsz. 
Segesvári utca 1./756 hrsz. 
Segesvári utca 3./757 hrsz. 

 
Védendő utcakép: 
Kossuth utca 1-5. 628/1, 628/2, 629 hrsz. 
Kossuth utca 55-69. 596-603 hrsz. 
Dobó István utca 24-28. 781, 787, 788 hrsz. 

Ady Endre utca 11-13. 732, 733 hrsz. 
Árpád utca 2-6. 687, 688, 689 hrsz. 
István út 10-14. 876,877,878

 
 

VIII. Függelék 
 
1. függelék a /2014 () önkormányzati rendelethez 

 
A település közútjainak tervezési kategóriák szerinti besorolása (az ÚT 2-1.201 szerint): 

• 2406j. út: K.V. A 
• 24138j.út: K.V. B, B.V. c-D   



 

• tervezett Gyöngyöstarján-Nagyréde mellékút: K.V. B 
• Helyi kiszolgálóutak: B.VI. D-D 
• Helyi külterületi utak: K.VI. 
• Önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. 
• Önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. 
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1.Településrendezés

1.1. Településszerkezet, területfelhasználási rendszer a Koncepció tükrében

Táj és a falu 

A Mátraalji falu a patakok mélyítette völgyekbe települt, 
északról domboldalak védik, délen határolják. A 
tájba szervesen beépült épített környezetet több helyen az ipari termelés, az emberi kéz ütötte 
sebek látványa zavarja meg. A falu közel van Gyöngyöshöz, de még is kellemes falusias kör-
nyezetet nyújt lakóinak.

A település északi külterületének nagy részét 
2000, Ökológiai hálózat és tájképvédelmi kiemelt övezet alá tartoznak. A területhasználati be-

védelme és az erózió veszély miatt, 
a tarvágást kerülni kell. 
feltünteti, annak érdekében, hogy azok tudatosan ápolh r-
képezett turista utakon. 

ü-
letek e-
lés jelle
Az egyben kezelt-

ló gyümölcsösök is megtalálhatók. A település déli 
hegyoldala az almatermesztésre, egyéb csonthéjas gyümölcsök, megtermelésére is rendkívül 
alkalmas. 

besoroláson
e-

zeteket állapít meg
gazdasági épület. A védelem alatt nem álló területeken birtokközpont is kialakítható.

A külterületen három volt zártkerti besorolású kertes területrész található. Két terület a belterü-
található. A 

, közel egységes teleknagyságúak. A kertes területfelhasználási 
egységben 

A belter . A legeltetés 
hiányában a területen megindult a cserjésedés, egyre nagyobb bozótosok alakulnak ki. A terü-
letek hasznosíthatók lennének extenzív legeltetéses állattartással és kaszálással, ami a ter-

ökológiai hálózat magterületben vannak.

szántóföldek talál-
hatók. A földeken

-mezsgyék, fasor-
ok ültetése a táj tagolása és a szél, talaj erózió miatt fontos. 
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A tájszerkezetet meghatározó észak-északnyugat –dél-délkeleti patakvölgyek, vízmosások
egyedi és értékes ökológiai rendszerek. A vízfolyások melletti területek fontos szerepet játsza-
na z-
vis

záportározó is daléklerakást 
Ennek karbantartása a településfelszíni vízelvezetésének fontos része. A

patakparti területek rendezését javasoljuk, egy új ökológiai folyosó éledhetne fel a járható 
zöldfelületek, gyalogutak és természet-közeli mederszakaszok kialakításával. 

A falu múzeumban több itt talált értékes kristályos jáspist, fél- á-

együtt elszállítják, összezúzzák.

Gyöngyöstarján területén a Miskolci bányakapitányság adatszolgáltatása alapján 5 bányatelek 
található: a Füledugó II-III andezit bányák, Csege-patak nemeskvarc bánya, Gyöngyösoroszi 

el. A település belter

Itt a településren-
dezési tervben helyi természetvédelmi területet van kijelölve.

Több bányászattal korábban érintett terület van még a településen, ezek közül az egykori ho-
mokbánya rehabilitálása megvalósult.

A tájban a kapcsolódóan majorok, lakott helyek 
jelennek meg. településrendezési tervben a tulajdonosok helyben 
lakását is támogató szabályozás fogalmazódott meg. 

gazdák a ter-
birtokközpontot” á-

ü-

A majorok mellet két kastély bújik meg az , a Fajzatpusztai és a Sósi-réti kastélyok. 
Mind a két birtokon értékes épületek találhatók, tervezett táji környezetben. A jö j-

A terv szerint különleges turisztikai –
idegenforgalmi területbe kerülnek, kis

A falu és a házak

Gyöngyöstarján útjai az emberi kéz szétnyíló ujjaira emlékeztetnek, a szertefutó utak között 
egy-egy domb vagy patak a központi terek felé, a többi út

templom sziluettje, s közelebb érve megjelenik a mellett látható fém bortárolók sokkoló látvá-
nya is. A hagyományos telekstruktúra, közterület hálózat mentén a falu arculat vegyes képet 
mutat. ,- a régi tornácos házakkal,- a falusias arculat 
hagyományait, de sok helyen megjelennek a múlt század második felén épült magasabb épü-

kertváros épült ki.
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falukép lassú át

Belterületi fejlesztések

A A belterületbe 
vont területek kerültek szabályozásra, valamint három kisebb terület hozzájuk kapcsolódva. A
Dobó utca külterületi szakasza mellett 65 új lakóterületek és 7,8 hektárnyi gazdasági terület 

t-
A település-

szerkezeti tervben, a koncepció elhatározásai alapján,- n-
dezési tervek fejlesztései is szerepelnek, ez alapján építési jog a tulajdonosokat nem illeti 
meg, de jelzi az önkormányzat szándékát, hogy szükség esetén további fejlesztéseket ezeken 
a területeken támogatna. 

Lakóterületek

A falu belterületi kertes lakóterületeinek szabályozásánál, karakterük és beépítési struktúrájuk 
alapján,- két féle területet határoltunk le.

A régi falurészek egységesen falusias lakóterületi besorolásba kerültek. Ezeken a területeken

századokban. Az újabban beépült lakóterületek, kertvárosias lakóterületként kerültek szabá-
lyozásra az e most kijelölt fejlesz-
tések.

A belterületi kertek nagy része is lakóterületként kerül szabályozásra. A kertek besorolása
mellett, a területekre javasolt telekalakítás is készült. 

Intézmények

A közintézmények (üzletek, iskola, óvo-
da, polgármesteri hivatal, faluház, templom) a funkciójuk és beépítettségük miatt intézményi
övezetbe kerültek, mai szóhasználattal településközpont területhasználati egységben lesznek 
szabályozva. E .

településközpont övezet kialakítását javasoljuk, 
remélve, hogy így serkentsük a területeken az új üzletek, vendéglátóhelyek, szolgáltatások 
elhelyezését.

Gazdasági területek

G
és borászati tevékenység, a kapcsológyár és a bánya. A távlati elképzelések 

alapján, a fejlesztések célja a munkahelyek növelése mellett szelí-
dítése”, környezeti hatásainak csökkentése lenne.

g-
látó” borászat a belterületen, s a külterületen lesz e-
vékenységre. A településrendezési terv a belterületen kis mérték-
ben korlátozza. A külterületen lesznek új, gazdasági üzemek felépítésére alkalmas területek, 
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A belterületi kapcsológyár egy része településközpont (intézményi) övezetbe kerül, a mai gyár 
területén telket osztani és építeni gazdasági-kereskedelmi övezetre p-
ján lehet.

A különleges borászati övezet

szükséges üzemi létesítmények, A
belterületen remélve, hogy a vendéglátás, turista forgalom dominál szigorúbb környezeti felté-

-feldolgozók, borászatok.

Turizmus, idegenforgalom

A Széchenyi I. utca Dobó I. utca felé indulva, bor-
turisztikai terület kialakításár . A Dobó utcán parkoló terület van kijelölve, mel-
lette a Vt-

ói utcákban további pincék, szálláshelyek 

Különleges idegenforgalmi területek
vadászkastélyok, kúriák.

1.2. -hez viszonyítva

k-
erületen,- en,-

„szigorúbb” szabályozás készült.

e
2-es területeken a gazdasági épületek mellett lakóépület is 

á-
sának elkerülése érdekében gazdasági épület építésére 5 (Má-2) és 10 (Má-3) hektáros telek 
nagyságok birtokában lehet építési jogot szerezni. A en a külterüle-
ten birtokközpont építésére 20 ha földtulajdon megléte esetén lesz.

Kertes területeken 720 m2 és 1500 m2 - a-
1500 m2-nél nagyobb telkeken.

A jelenlegi szabályozási tervben a külterületen, a -vel összhangban,- a
sajátos használatú területeket Különleges övezeti besorolásúak. A részben beépítésre szánt 
és részben nagy zöldfelülettel kialakítandó telkek a mai használatnak 
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Belterület

A falu lakott helyeinek szabályozása vegyes arculatú faluképet a régi hagyományos beépíté-
sek dominanciája felé szeretné „eltolni”. Így a hagyományos telek struktúra és beépítési mód 

épület magasságokat 
állapítottunk meg. Jelenleg érvényben 

építmény magasságai minden területen 
5,5 - 6,0, míg a tervezett HÉSZ-ben az

építmény magasságok kerültek megálla-
pításra. A falusias lakóterületen 4,0-4,5 
m-es építmény magasságú épületek 

a párkány magas-
ság nem haladja meg 3,5-4,0 métert. A 

Kertvárosias lakóterületen 5,5 - 6,0 – es építmény magasság betartásával kétszintes, vagy 
te k he k el.

Az Lf-1 és Lf-2 övezetek a régi beépítések építési övezetei, ahol a 

földszintes, „faberakású” oromfalas épület típus. A telekadottságok 
megváltoztatását, a beépítési é-
sét szolgáló szabályozás készült. 

Ezekben az építési övezetekben meg-
engedik, a szabályozáshoz hasonlóan,-
kistelkes (300, 600 m2) területek hasznosítását. Továbbá a szabá-

a telkek mindkét oldalhatárán, illetve a hátsó-
kertben álló, hagyományos be-
építési formák megtartását is. 

A településközpont övezetek területe módosult az eddigiekhez képest, a Dobó I. utca mentén 
is több telek,-

- e-
vezetbe került.

A gazdasági tevékenységek a Gksz (kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet) és Különle-
ges-borászati, illetve Különleges – A megengedett 
épület magasság 6,0 és 9,0 között van. A területeken, éppúgy, mint a település többi beépítés-
re szánt területén Az új fém tárolókat 
csak terepszint alatt, vagy valamilyen módon burkoltan kell kialakítani. 
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l-
kotásáig a településképi eljáráshoz kötött építési engedélyek körét és a helyi védelemre vo-

tartalmazza. 
, hogy bár nem itt van az Építési Hatóság, még is le-

gyen joga a településkép formálásba a véleményét kifejteni.

Az Önkormányzat a koncepcióban 
él a Haller pincére és a Borhy kastélyra bejelölt az ával.

belterületi patak szakaszok rendezésére. Komp-
lex, átfogó felszíni vízrendezési terv alapján, a betonozott patak medrek részleges átépítésé-
vel új közterületek utak, zöldfelületek alakíthatók „puffer” területek csa-
tolhatók a patak medrekhez, melyeket magas vízállásnál elönt a víz, zöldfelüle-
tek lesznek. /Brassói

utca: patak meder átépítés-lefedés és zárt csapadék vízelvezetés szükséges

A Szabályzat a bb utcáira, fontosabb tereire Közterület alakítási terv készítését írja 
A terv alapján, a közterületen legalább egy oldali járdát kell kialakítani és egy oldali fasort 

kell telepíteni. Az oszlop transzformátorok, légvezetékek, l-
ható. 
anyag illeszkedjen a falu arculatához. A terv a közterület alakítással jelölt helyek egy részén 
utcák mellett a felszíni vízelvezés átépítésének fontosságát emeli ki.  

Fontosabb közterek, utcák, melyek átépítése javítaná a falu arculatát:
Jókai tér
Templom tér
Buszforduló

Dobó István utca

Jókai tér: A rendezett közpark és a é-
kek zavaró látványa egyszerre van jelen, ABC építészeti alakítása szükséges
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Dobó István utca

Buszforduló végtelen aszfalt tengere

1.3. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései

Településszerkezeti terv:

t-
védelmi lehatárolásokat és fejlesztési elképzeléseket, z-
za. 

terv javaslatai kis mértékben módosultak. A tervezett belterület fejlesztések 
eddig nem valósultak meg, de egy részük már belterületbe került, más részük csak távlati fej-
lesztés lesz.  A TSZT ütemezi az eddigi belterületi fejlesztési javaslatokat.

TSZT új javaslatok, külterületi beépítésre szánt területek:

Sósréti idegenforgalmi terület: 0388 hrsz-ú telek egy része beépítésre szánt terület,
többi, beépítésre nem szánt terület: 0389, 0390, 0391, 0392/4 hrsz
Fajzati út melletti borászat: 0306,/2-3-4, 0317/3 hrsz
Fajzat puszta idegenforgalmi terület: 0317/5-6, 0316 hrsz

Szabályozás

TRT belterülethez kapcsolódó fejlesztési területei közül az alábbiak kerültek szabályozásra:

A Dobó utca külterületi szakasza mellett új lakóterületek 1061,1073,1074hrsz-ú belte-
rületi telkeken és a 0164/4-7, /194,/ 132 hrsz-ú külterületi telkeken összesen 39 építési 
telek alakítható ki,
0164/174-179, /204 hrsz-ú telkeken, 7,8 hektárnyi gazdasági terület került szabályo-
zásra,

a 0161/28, -32 és a 0164/58-62 hrsz-ú telkeken, 2,6 hektáron, 10 
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2. Településrendezési terv és a térségi tervek összehasonlítása

2.1.Országos Területrendezési Terv Szerkezeti terve

gazdasági térségbe sorolja. A települési térsége a 100 és 500 ha közötti települések közé 
esik.

2.2. Heves megyei Területrendezési terv

Megyei területfelhasználás rendszere

Gyöngyöstarjánon egy belterülete és 5 kisebb külterüoleti lakott helye 
van, ezek Hagyományosan vidéki települési térségek. E

közül a település külterületét a 2406. számú térségi je-
érinti. ely egy jelen-

-

Gyöngyöstarján közvetlen kapcsolattal nem rendelkezik a szomszédos Nagyréde és Gyön-
gyösoroszi felé. A zsákfalvak megszüntetésére a Megyei tervben javasolt új mellékút Gyön-
gyöstarján – Nagyréde
M3-

Országos kerékpárút hálózat elemei közül a Kelet-magyarországi kerékpárút Buda i-
szabecsig tervezett nyomvonala érinti Gyöngyöstarján külterületét, a közigazgatási területén a 

útvona-
la Zagyvaszántó - Gyöngyöspata – Gyöngyöstarján külterület - Gyöngyös - Markaz - Kisnána -
Egerszalók – Eger. n-
tik.
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Heves megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti terv – kivonat
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2.3. A térségi tervek és a TSZT összehasonlító elemzése

A térségi terv és jelenlegi Településszerkezeti tervi területhasználatok összegzését és össze-
hasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza:

Heves megyei Trt. 
 (TRT 2004) 

Településszerkezeti 
Terv 2014 

Térségi öve-
zetek 

Terület 
[ha,km] 

Települési területhasz-
nálatok 

Terület [ha] 
Megfele-
lés [%] 

Terület [ha] 
Megfele-
lés [%] 

Hagyomá-
nyosan vi-
dékies tele-
pülési térség 

220,37 Beépítésre szánt terüle-
tek 287,20 130% 183,24 83% 

    terület 1749,60  1801,70  

  
  - 

 605,40  619,49  

  
  terület 114,50  114,48  

zda-
sági térség 2693,79  2469,50  2535,67 94% 

l-
kodási tér-
ség 

1720,90  1827,90 92% 1827,90 106% 

Vízgazdál-
kodási tér-
ség 

12,41km  
Becsült 
terület-

nagyság: 
15ha 

Vízgazdálkodási terüle-
tek 34,20 >100% 34,20 >100% 

Közútháló-
zat 4,3km 

Egyéb területek (közle-
kedési területek, zöldte-
rületek, különleges be-
építésre nem szánt terü-
letek) 

  57,59  

A Heves megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti terv (Megyei terv) alapján a falu ha-
gyományos vidéki település. A M l-

re van tagolva. A é-
get legalább 85%- , -ban me a-
sági terület, a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A hagyományosan vidéki települési térségben ve-
gyes terület területfelhasználási egységet nem lehet kijelölni.   

A Településszerkezeti terv (TSZT) és a Megyei terv között a beépítésre szánt területek mutat-
nak eltérést, a 2004-ben jóváhagyott, többször módosított TSZT területhasználatai a megyei 
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A 2004-ben készült Településrendezési terv a belterület déli részéhez csatalakozva lakóterü-
z-

tési területet nem ábrázolja települési területként, a jelenlegi területha

A külterületi majorok közül a Megyei terv többet települési térségként ábrázol, a fennmaradó 

szánt területbe sorolása a Térségi Szerkezeti tervvel nem ellentétes.

közt a Tarján patak sincs ábrázolva), a Településszerkezeti terven és a valóságban a telepü-
lés külterületén a terven jelöltnél jóval több vízfolyás található. 
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Ökológiai hálózat övezete

Gyöngyöstarján területén Magterület és pufferterület öveze-
te található.

Országos ökológiai hálózat magterületébe sorolt területen 
Tarján patak melletti 

beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt a ha-
o-

lógiai hálózat magterületén a beépítés, fejlesztés nem le-
hetsé
hasznosítása biztosítható

Gyöngyöstarjánon elszórtan, kis foltokban található Kiváló 
í-

tésre alkalmas terület övezete

Gyöngyöstarján északkeleti szélét érinti az Országos 
komplex tájrehabil

-es kör-
zetét jelenti.
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e-
zete

Gyöngyöstarján egész közigazgatási területe Országos je-

A területen olyan ,
amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennma-

-védelmi terü-
let övezete

Gyöngyös közigazgatási területének nagy részén, Gyön-
gyöstarján délkeleti csücskét érinti.

A területen a felszín alatti vizek védelme érdekében a 

bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

Gyöngyöstarján egész közigazgatási területe Ásványi 
nyersanyag-gazdálkodási terület övezetbe tartozik.

A bányaterületeket a településrendezés eszközeiben a 

építési övezetre vagy övezetre szabályokat kell megállapí-
tani.
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Földtani veszélyforrás területének övezete

Gyöngyöstarján északi fele Földtani veszélyforrás terüle-
tének övezetébe tartozik, itt beépítésre szánt terület csak 

.

.

Széleróziónak kitett terület övezete

Gyöngyöstarján északi fele Széleróziónak közepesen ki-
tett terület övezetébe, 
terület övezetébe tartozik.

Natura 2000 területek

2000 terület közösségi védelem alatt álló területnek.

Különleges madárvédelmi terület (SPA) a Mátra hegység, 

madárfajnak. 

(SCI) Világos-hegy és Rossz-rétek területegység, amely 
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3. Hatályos, 2004-es Településszerkezeti terv

-ben
fogadta el, az EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA munkatársai készítették az átfogó, teljes közigazgatási 

Györgyi városépítész volt. 

Településfejlesztési koncepció 10/2004 (III.19.) Önkormányzati határozat
Településszerkezeti terv 67/2004 (VIII. 25.) Önkormányzati határozat
Helyi építési Szabályzat, Szabályozási terv 21/2004 (VIII.26.) Önkormányzati rendelet

A térségi tervekben a község települési területe a 2004-es településrendezési tervben megál-
lapított belterületi határok szerint van ábrázolva, a 2006-ban elfogadott fejlesztések a megyei 
szerkezeti terven nem kerültek átvezetésre.

A rendezési tervet kétszer módosították, 2006-ban és 2010-ben. A 42/2006 számú Önk. hatá-
ü-

letet, többek között a Gyöngyöspata irányába a 2406-os számú út mellett nagyobb gazdasági 
terület

A 2010-ben elfogadott rendezési terv (97/2010 (X.28.) Önk. határozat és a 13/2010 (X.29.) 

etek, beépítésre szánt területek a használat-

A község lakóterületei falusias területfelhasználási egységbe vannak sorolva. Az ezredforduló 
környékén a településen na

-
A fejlesztésre biztosított ~260 lakótelek nagy részét 

építették be.

4. Közlekedés

Gyöngyöstarján Településrendezési terve (Településszerkezeti és Szabályozási terve) a köz-
lekedési munkarészek tekintetében a hatályos á-
lózati kapcsolatok, a belterületi és külterületi úthálózat lényegileg a hatályos terv szerinti (illet-
ve a kialakult) marad, kisebb változtatások történnek egyes közterületeken belül a közútterüle-
tek lehatárolásában, illetve a lakó fejlesztési területek javasolt magánúthálózatában. 

Közúti közlekedés

Hálózati kapcsolatok

Gyöngyöstarján közúthálózati kapcsolatait a 2406j. Szurdokpüspöki-
részén kelet-nyugati irányban halad át, a 

utak forgalma az alábbi:

2406j. Út: MOF 334-569E/ó, 3152- -
növekszik)
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s

Javaslat:

burkolattal, nyilván burkolat felújítással. A község zsáktelepülés, szintén a megyei terv 
tartalmazza a zsákfalvak megszüntetését biztosító tervezett mellékútként a Gyöngyöstarján-

nyomvonalán halad. A tervezett fejlesztéseket szerkezeti szinten tartalmazza a 
Településrendezési terv.

Bels

A 24138j. út a Dobó I. u.-
településközponti része esztétikailag nem illeszkedik a településképhez, az út menti mély bur-
kolt árkok veszélyesek. A belterületi fontosabb utak (Deák Ferenc utca, István utca, Fajzati út, 

szabályozási szélessége és burkolata a kialakult beépítési és topográfiai viszonyokhoz alkal-
szerinti értéknél kisebb, az újabb telekosztásoknál viszont 

A belterületi közúthálózatot helyi külterületi utak folytatják, egészítik ki. A legfontosabb közülük 
ódik a 2406j. úthoz. 

Javaslat:

A Településrendezési terv nem tartalmaz a hatályos tervhez képest új területfejlesztést. A la-
kóterületi fejlesztésekhez telekosztási, magánút-
nem ismertek annyira a szándékok, hogy közút-szabályozással lehetne rögzíteni a területki-
alakítást. A javasolt magánutak telekszélessége 10- e-
teken (is) majd a konkrét szándékok szerint történhet a fejlesztés. 

égközpontban a közterület átalakítását javasoljuk 

ásrészt megtörténhet a történelmi mag érdekes úthá-
á-

lózat egy másik részén (az István utcában és a Brassói utcában) a közterületen belül a tényle-
ges úthasználatnak me á-

hogy a Széchenyi út mentén a közös közterületen belüli patak lefedésével javasoljuk a megfe-

á-

Közösségi közlekedés

Gyöngyöstarján területét nem érinti vasútvonal, a legközelebbi vasútállomás Gyöngyösön 

óbusz 
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Kerékpáros közlekedés, gyalogos és turistautak

terv alapján a 2406j. út mellett vezet a 3. Kelet-magyarországi országos kerékpárút tervezett 
3.A nyomvonala. A nyomvonalat a településrendezési terv szerkezeti szinten tartalmazza.  

A belterületen az utcák többségében legalább egyoldali járda van, további járdaépítés, illetve, 
a keskeny utcáknál, vegyeshasználatú burkolatkialakítás javasolt. A település központjában 

k a Világos hegy és a Magas-Mátra irányába.

Parkolás

A településen a parkolás, gépkocsi tárolás
parkolás a községközpontban van. A Településrendezési terv nem tartalmaz a 
parkolással/rakodással kapcsolatos javaslatot. A parkolást/rakodást változatlanul az OTÉK 
szerint kell megoldani. 

5. Tájrendezés

Táji és természeti adottságok összefoglalása

Gyöngyöstarján a Mátra és a Mátraalja - hegylábi területek találkozásánál helyezkedik el, terü-
e-
o-
g-

A történelem során a hegység erdei a hegylábakig terjedtek le, a síkvidé
- ü-

á-
híres borvidéke.

Gyöngyöstarján változatos domborzati adottságai miatt klimatikus viszonyok az északi és a 

A Magas-Mátra kistájhoz tartozó területekre a mérsékelten -mérsékelten nedves éghaj-
lat je Déli-Mátra kistájba tartozó déli településrész éghajlata mérsékelten meleg –
mérsékelten száraz. A délies kitettség - és 

i a Tarján-patak, Meggyes-és a Csege-patak, de több ki-
sebb vízfolyás és forrás is van a településen. A belterület északi részén a Széchenyi utca 
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mentén a Csege-patak a Más-patakkal egyesülve, vulkanikus sziklák közé vájt völgyet alakí-
tott ki, amely jellegzetes és egyedülálló környezetet teremt. A település kisvízfolyásainak be-
fogadója a Tarján-patak.

A vízfolyások 
iszá-

radnak.

Gyöngyöstarján területén a
vízfelület záportározó, a község délnyugati határában található 

„Gyöngyöstarjáni víztározó” horgásztóként hasznosított (ez utóbbi részben Gyöngyössolymos 
közigazgatási területén fekszik).

A Déli-Mátra kistáj felszín alatti vízkészlete hasadékvíz típusú, Gyöngyöstarjánban a település 
ivóvízellátását a felszín alatti vizek biztosítják.

és folyt a községben, s a XVI. századtól kezdve 

ezer akó bor” befogadására alkalmas pincét vágatott magának, amely jelenleg 542 m hosszú, 
és így Közép-Európa leghosszabb egyenes ágú pincéje. 

feltártak. 

l-
e-

ten is találhat

vadállomány nagy adomány, ugyanakkor sok gondot okoz a gazdálkodóknak. A községre jel-

számára sokszor megnehezíti, éleslövészet, vadászat miatt nem lehet bemenni.

Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

Gyöngyöstarján egyedi táji adottsága, hogy a
tele-

pülésrendezési terv célja.

A
á-

juk. A terület-

en:

A differenciált tájszerkezet fenntartása

Bányászati tevékenység koordinálása
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.
-szikla, ahol a biotitos piroxénandezitet fejtet-

ték.. 

a-
tó, ahol a fejtés gömbös elválású piroxénandezitben folyt. A bá-

építési igényeit elégítette ki, ma ez a 
terület géptárolóként, lerakatként hasznosított magánterület.

r-

Gyöngyöstarján területén a Miskolci bányakapitányság adatszol-
gáltatása alapján jelenleg 5 bányatelek található: Füledugó II-III andezit bányák, Csege-patak 

Füledugó bányán zajlik. A faragható andezit bányászati jogával a Magyar Vakond Kft. rendel-
kezik, a 0335,0357 és 0375 hrsz telkeken a kitermelés bányászati engedély alapján folyik. 

ezkedik el, bányagödre a patak-
e-

tének letermelése a Mulató domb sziluettjének megváltozását eredményezheti.

t a bányakapitányság adatszolgáltatása 
alapján, 2013 folyamán bezárják és tájrehabilitációját megkezdik. 

A Mátrában körülbelül 240 hektár kiterjedés , a k bányászat által roncsolt terület problémája 
jelentkezik. Így Gyöngyöstarjáni tájképben több tájseb is megjelenik, amelyek egy része a kör-

Az egykori homokbánya, majd hulladéklerakó területének rehabilitálása megvalósult. 

Természetvédelmi javaslatok

tájvédelmi besorolások az alábbiak:

Ökológiai hálózat magterület
Ex lege védett forrás.
Országos

Natura 2000 területek

Gyöngyöstarján területét érinti a Mátra - Különleges Madárvédelmi terület, amely a hegység 
területének nagy részét lefedi. Az északi külterületen található Különleges 
t terület- Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek r-

Országos ökológiai hálózat magterület

Az Országos Területrendezési tervben (2003. évi XXVI. tv., továbbiakban OTrT) lehatárolásra 
került a nemzeti ökológiai hálózat, mely

Ennek pontosítására, valamint 
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olatok megjelenítésére a megyei területrendezési tervek 
hivatottak. A térség differenciáltan megjelenített ökológiai hálózati elemeit Heves Megye Terü-
letrendezési Terve tartalmazza. E szerint Gyöngyöstarján közigazgatási területén magterület, 
és pufferterü ü-

.
bályozásra, 

beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A jelenlegi tájhasználat a természeti értékek 

meg

Helyi

Sósi-réti kastélypark

Gyöngyöstarjántól északra, 3 km-re a Sósi-réten található a kastély, amelyet Borhy György 
építtetett 1928- g-
hagyásával, részben egzóta fa és cserjefajok betelepítésével alakították ki, mint pl.: erdei- és 

sylvatica ’Atropurpurea’). Az épület közelében a francia park

tölgyek kb. 150-200 évesek. . Védett madárfajok (pl. zöldharkály, fülesbagoly, macskabagoly, 
A 4 ha-os kastélypark 1978-tól áll védelem alatt.

Fajzatpusztai park

A Mátra déli lábánál, Gyöngyöstarjántól ÉNy-ra kb. 4 km-re a Kalyinka- és a Más-patak közötti 
hegyháton fekszik Fajzatpuszta. A 8,6 hektáros angolpark közepén klasszicista stílusban épült 
kúria található, melyet 1800 körül Almássy Pál építtetett. A kúria körül angolparkot alakított ki, 

franciapark- fák, tölgyek, Az egyedi 
természeti értéket a vadgesztenye-, feketedió-
virginiai boróka jelenti. A legnagyobb fák törzskerülete a 3 métert is meghaladja. Védett ma-
dárfajok (pl. zöldharkály, fülesbagoly, m

Javasolt helyi védett terület

Helyi természetvédelmi területek kijelölését javasoljuk a Mulató dombon – a belterület északi 

Ex lege védett források

A településen 12 forrás található. A változó vízhozamú vízfolyások a hegylábi területen ered-
nek. Egy részük rendezett forrásfoglalással rendelkezik, pár forrás azonban kertekben, vízmo-

áb-
k-

Ex lege védett földvár

A falutól észak - észak nyugatra, körül-belül 5 km-re emelkedik ki a 
-

-vár a terület észak-északnyugati része, 6-8

található, melyek a sziklás domborzathoz illeszkednek. A feltételezé-
-korban alakították ki. 
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Egyedi tájértékek

Gyöngyöstarján területén a TÉKA projekt adatbázisa alapján 66 egyedi tájérték található. A 
-patak völgyében található pince, me-

k
tik az egyedi tájértékeket.

Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

zempontjából meghatározó, ezért a külterületi 

n-
dó.

Országos kiemelt tájképvédelmi területre vonatkozó általános és különös intézkedések

A település teljes közigazgatási területe országos tájképvédelmi övezetben van. A külterületen 
e-

zettség

tájsebek rehabilitációja, nagyobb tájrombolás 
megakadályozása. Ezért a Füle- é-
szét a településrendezési terv alapján nem lehet lebányászni. 

fenntartását 

a tájképvédelem az er-
a-

tos.
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Játszóterek

A belterületen, civil kezdeményezésre két játszóteret avattak fel a közelmúltban. Az EU-s

Mindenszentek római katolikus templom kertje
ettel borított, egy-

védelmi szerepet is n-
leges beépítésre nem szánt területbe került szabályozásra, módosítás nem érint.

Zöldfelületi ellátottság alakulása
A közterületi zöldfelületek funkcionálisan kielégítik a település rekreációs igényeit, azonban 

-

k, reprezentatív funk-
ciót nem töltenek be, így a hasznosított zöldfelületek a látogató számára rejtve maradnak. A 
közterület-rendezéssel ezeket a területek is átalakíthatók, a csatlakozó nagy burkolt felületek 

A belterületen hiányoznak az ut A telepü-
lésrendezési tervben javasolt mederlefedésekkel és a nyílt árkok lefedésével a közterületek 
mentén nagyobb arányban lehetne kialakítani zöldfelületeket, kulturált járdákat és parkolóhe-
lyeket. 

z-
nálatú zöldfelületi ellátottság tovább javítható. 

Zöldfelületek ökológiai sz

A településökológia szempontjából a legfontosabb beavatkozás a burkolt felületek arányának 
csökkentése, mind a közlekedési, mind a vízgazdálkodási területeken. Részletes tervek alap-
ján javasoljuk a közlekedési területek és az épített patakmeder burkolatának bontását és át-
alakítását, humanizálását.

8. Környezeti hatások és feltételek

A településrendezési terv javaslatainak kidolgozása során a jó természeti állapot fenntartása, 
k feloldása volt a cél. 

- és tájvédelmi feladatok.

A felszíni és felszín alatti vizek védelme

A település a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny besorolású. Az ezekre vonatkozó 
1

szabályozzák. 

                                                           
1 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
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A térségi ivóvízellátását a biztosítja, a község a Községi ví

acitása kihasznált.

A település szennyvízhálózata kiépült, a hálózatra rákötés magas arányú, a szennyvíz nagy 

A szennyvíztisztítót 

z-
tek el. A tisztított szennyvíz befogadója a Tarján patak. 

l-
színi vizek tekintetében a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a 21/2006. (I.31.) Korm. 

A bel- és külterületen a csa s-
kodik. A csapadékvizek befogadója a Tarján és a Meggyes patak. Az árkok a külterületen 

A településrendezési terv javaslatai alapján a felszíni vízelvezetés rendszerét a vízvisszatar-
tás, lefolyási sebesség csökkentése valósulhat meg. A felszíni vízgazdálkodási rendszer ré-

a-
soljuk.

A talaj védelme

A település földtani adottságai, változatos domborzata miatt a vízerózió okozhat problémát. A
e-

A je -, kerthasznosítás a talajeróziót abban az esetben akadályozza meg, ha a 

Komoly erodálódás csak nagy
bevágás kialakítása során következhet be. á-
gás alkalmazását javasoljuk. 

A településen a csapadékvíz elvezetési hálózat kiépült, de az egyre 
z-

talhatunk. 

Gyöngyöstarján külterületé

ami a talaj és a vizek állapotát is befolyásolja. A tú -szerek 
t kerülni kell.

u-
házások megvalósítása során kell biztosítani. A terület igénybevétele, épületek, létesítmények 
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e-

-védelem

- az 
országos immisszióbázis alapján - légszennyezettségi agglomerációkra és zónákra osztották.
Gyöngyöstarján légszennyezettség szempontjából a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a 
10. (az ország többi területe) légszennyezettségi zónába tartozik, mely az ország területének 
a rendeletben kiemelt térségein és kijelölt városain kívüli részeit foglalja magában. A 10. zó-

m-
z
az immissziós határértékeket, az alsó viz
küszöb között van. 

Gyöngyöstarján leveg
e-

lyezkedik el. A nagylétszámú állattartó telep (sertéstelep) körüli hatásterület, illetve korlátozot-
-es sugarú körrel került meghatározásra. 

zért problémát nem jelent.

k-

A ák idején csak az 
dik. 

-védelmi szempontból jobb 
megoldást, de a leginkább környezettudatos a venyigék tél

e-

ségre nézve pozitív

Légszennyezettség szem a-
bály értelmében Gyöngyöstarján

i-
ai határértékeket a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartal-

Hulladékkezelés 

A településen a hulladékkezelés szervezett keretek között zajlik. A településeken szervezett 
í-

tásra kerültek. 

A gazdasági tevékenységekkel, bortermeléssel, állattartással járó hulladékok elszállításáról, 

- vegyes és intézményi funkciójú különleges 
nységek folytatása esetén 

n-

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) 
BM- r-
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nyezet veszélyeztetését kizáró módon kell megoldani, kezelésre csak hulladékkezelési enge-

Környezeti zaj elleni védelem

A tele-

p-
e-
l-

ják, onnan járnak ki a földekre. A település belterületén, a központban található két borfeldol-
gozó üzem, amely szezonálisan ugyancsak nagy közúti forgalmat bonyolít.

A zaj- í-
táshoz használt belterületet elker e-

e-
tekre érvényes határértékek betartására figyelmet kell fordítani.

í-
tásánál figyelembe kell venni. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy 
kell megtervezni -
vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj-
területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek – a bel-

- teljesüljenek. A zaj-
284/2007.(X.29.) Korm. rendelet és a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmaz-
za.

9. Környezeti értékelés

A környezeti értékelés a településrendezési terv megvalósulása során várható környezeti kö-
vetkezményeket hivatott feltárni és a tervet ennek alapján értékelni a környezeti szempontok-

é-

értékelés célja, hogy a tervbe szükség esetén olyan további intézkedések, feltételek kerülje-
nek beépítésre, melyek a környezeti elemek védelmét, a környezet károsodásának elkerülését 
biztosítják. 

A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése

r-
ján Község Településrendezési terve elkészítése során környezeti vizsgálat lefolytatása szük-
séges.

A vonatkozó e-
tezettségét megállapítandó a Kormányrendelet 7. §. (1) pontja értelmében kikértük a környe-

rm. 

meghatározott tematika szerint került kidolgozásra.

A tervezés megkezdésekor az államigazgatási szervek - köztük a környezet védelméért fele-
- a tervez

szolgálta a környezeti értékelés tartalmának egyeztetését.
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A környezeti értékelésre vonatkozó észrevételeket, és az 1997. évi LXXVIII. törvény az Étv. 
9.§. (2) bekezdésének b) pontja szer e-
váns információkat a környezeti értékelés készítésénél figyelembe vettük. 

illetve a környezeti vizsgálat lefolytatásáról. 

A környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat adatszolgáltatása, vala-
mint a területre vonatkozó tervek felhasználásával készült. A tervezési munkát és a környezeti 

természeti értékekre és korlátozó 

A terv rövid ismertetése

A terv célja, tartalma környezeti vonatkozásainak ismertetése

A Településrendezési terv a területhasználatok rendszerét és szabályozását állapítja meg, 
en

Önkormányzati célok 
r-

TRT-be. 

, sérülékeny, illetve korlátozó ele-
mek (pl. természetvédelmi) átvezetése, a védelem biztosításának hatékonyabb elérése.

A település településrendezési tervei módosítása során különös hangsúlyt kapott a táj termé-
szetes, illetve természetközeli állapotának m
karakterét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek fennmaradásának biztosí-
tása, a tájszerkezet és a kül-, illetve belterületi övezeti rendszer megalkotása során.

A településen új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a belterületen a tömbök feltá-

A környezeti értékelés tárgyának ismertetése

A környezeti értékelés tárgyát a környezetre hatást gyakorló, a jelenlegi állapothoz képest 

nem történt. A településrendezési 

fejlesztési elképzelések finomítása, módosítása és ütemezése a cél a tervben. 

A terv kiterjed továbbá a területhasználat mai állapotának rögzítésére és szabályozására, a 
településszerkezet és az övezeti rendszer megalkotására. A jelenleg érvényes TRT-vel ösz-

be-
építésre
változások.

- településszerkezetet, tájszerkezetet 
– ban az átfogó értéke-

hatásainak vizs-
gá
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Terv javaslatai: 

A korábbi lakó és gazdasági terület fejlesztések ütemezése – a településfejlesztési 
koncepcióban elfogadottak szerint

A belterületen a történelmi faluközpont felélesztése a beépítési jelleg védelmével, köz-
terület rehabilitációval és zöldfelületi rendszer kialakításával. 

tevékenységek építészeti és környezetvédelmi 
szempontú szabályozása.

é-
nimális teleknagyságok racionalizálása.

- és természetvédelmi 

A szelíd turizmus és a borturizmus fejlesztése,

fejlesztése.

A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása

Átfogó értékelés 

A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek - különösen azok kör-
nyezetvédelmi céljainak - való megfelelés értékelése

Gyöngyöstarjánra a Heves megyei TRT az OTrT intézkedései együtt érvényesek.

öveze

- Ökológiai hálózat övezete
-
-
-
- -védelmi terület övezete
- Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
- Földtani veszélyforrás területének övezete
- Széleróziónak kitett terület övezete

táji, természeti értékek és a tájkép védelme kiemelt hangsúlyt kapott.

Az országos ökológiai hálózat r-
vek vonatkozó tervlapját figyelembe véve került lehatárolásra, a Nemzeti park digitális 
adatszolgáltatása alapján tovább pontosítható. Az területek táji, természeti értékeinek 

-ben megfogalmazott szabá-
lyokkal biztosított.

A o-
lá
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Az országos, illetve a térségi területrendezési terveken meghatározott tájképvédelmi terület
lehatárolása a táji, tájképi értékeket, illetve a területek tájképi érzékenységét figyelembe 
véve a településrendezési tervben pontosításra került. Az érintett területeken új beépítésre 
szánt területet nem jelöltünk ki. A település egészére, a külterületi övezetekre vonatkozóan 
is a HÉSZ-ben az építészeti arculatra, beépítésre vonatkozó szabályokat fogalmaztunk 

o-
z-

dasági területek látványvédelmi fásítását, út menti fásításokat honos növények alkalmazá-
sával. 

Az települést érinti az övezete, amely a 
ítésre 

szánt terület ezen nem került kijelölésre, a település felszínén a bánya nem jelenik meg.

– a település külterületének 
csak elhanyagolhatóan kis részét érinti, tervezett fejlesztés itt nincs.

Gyöngyöstarján egész közigazgatási területe Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
övezetbe tartozik a megyei terv alapján. A tervben bányaterületek lehatárolásra kerültek és 
a HÉSZ-

A külterület északi, nagyrészt Földtani veszélyforrás területének öve-
zetébe tartozik, itt beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alap-

. A tervben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

Gyöngyöstarján északi fele Széleróziónak közepesen kitett terület övezetébe, déli fele 

Összességében elmondható, hogy a térségi területrendezési terv térségi övezetekre vonatko-
zó, környezetvédelmi, természetvédelmi vonatk terv ké-
szítése során figyelembe vételre, a HÉSZ-be beépítésre kerültek.

A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata

nntartása.

A település területére vonatkozóan a község Településfejlesztési koncepciója fogalmazott 

Táji értékek védelme
kilátó pontok
„Mulató” hegy  
értékes ásványok
vízfolyások, források

Helyi természeti értékek katasztere
ö-

é-
kei
fasorok,
tervezett kertek.

Természetjáró turizmus
kiadvány,
turák, tura útvonalak,
erdei, szabadtéri sportpályák.

Egészséges életmód
térségi és belterületi kerékpár 
utak,
mintakertek,
helyi piac,
szabadtéri sportpályák.

Fenntartható világunk
energiatakarékos életmód
hulladékgazdálkodás
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A településrendezési terv készítése során ezeket a célokat és területi megjelenítésüket figye-
lembe vettük, a településrendezési terv eszközeivel segítjük a célok megvalósítását. Emellett 
az o

- ségének bizto-
sí

Településrendezési tervi javaslatok és a környezetvédelmi célok megjelenése
A természetvédelmi lehatárolások és jelenlegi ill. történelmi tájhasználat alapján a táji értékek-

tájszerkezet, külterületi területhasználat került kialakításra a korábbi tervben is, ezt az 
adatszolgáltatások alapján pontosítva fenntartjuk. A jelen terv kisebb módosításokat tartalmaz, 

A kült

sítja a település természeti értékeinek és 
környezeti állapotának hosszú távú védelmét.

-
közcélú zöldfelületek megmaradnak, területük nem csökken. A tervben a bels n-

ó-

A

érintenek. A HÉSZ a tájképvédelem érdekében látványvédelmi szabályokat fogalmaz meg.

A természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes, sérülékeny területek – ökológiai hálózat 
magterülete, Natura 2000 területek, területek, vízfolyások környezete – korlá-

övezetbe kerültek, mely a kialakult érté-

s, a racionális területhasználat 
alapelvét szolgálja azáltal, hogy nem jelöl ki új beépítésre szánt területet. A táji adottságokon, 

szolgálja.
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Lakásállomány (db)
Háztartási villamosenergia fogyasztók száma (db)

10.

á-

keretében rendelkezésre áll a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvíz 
közcsatorna hálózat és a vezetékes távközlés, a kábel TV ellátás, a nyílt árkos csapadékvíz 
elvezetés. 

ematikusabbnak. A 
településre jelle e-

ben figyelmet kell még fordítani a villamosenergia ellátás vezetékeinek 
és a vezetékes hírközlési hálózatnak a föld feletti elhelyezésére, amely befolyásolja, alakítja a 
település arculatát. 

évkönyvekben állnak rendelkezésre. A legutoljára megjelent évkönyv a 2012-es, amely a 
2013. január 1.-ei állapotot rögzíti. A település ellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jelle-
mezni, megjegyezve, hogy azóta az ellátottság mértéke valamelyest növekedett.

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának 100 %-a
rendelkezik villamosenergia ellátással. A statisztika 982 háztartási fogyasztót tart nyílván, ez 
az elhelyezett villanyórák száma, egyben jelzi, hogy több a két, ill. azt meghaladó villanyórás 
lakások száma. A településen a háztartások számára szolgáltatott összes villamosenergia 
2012-ben 3111 MWh/év volt, ez alapján az egy háztartás átlagos havi fogyasztása 264 
kWh/hó volt, amely a lakásállomány jó felszereltségét tükrözi. 

Forrás: KSH
A településen az egészséges vezetékes ivóvíz ellátottság 93,2 %, amely jelzi, hogy a vezeté-
kes vízellátás a településen minden utcában kiépítésre került, de nem minden ingatlan kap-
csolódik rá. A lakosságnak szolgáltatott víz 2012-ben 65,7 ezer m3 volt, amely egy lakosra jutó 
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Lakásállomány (db)

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)
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Lakásállomány (db)
Háztartási gázfogyasztók száma (db)

Forrás: KSH

A 100 %-os vezetékes vízellátottsága ellenére a település lakásállományának 80,7 % -a csat-
lakozott 2013 január 1.-
tisztítótelepre szállítja. A vezetékes ivóvíz ellátottság és a szennyvízcsatorna hálózatra való 

szennyezve a talajt és a talajvizet. 

-a rákötési arány. A 
háztartásoknak szolgáltatott gáz mennyisége 2012-ben 805,5 ezer m3 volt, amely egy háztar-
tás számára átlagosan 68 m3/hó fogyasztást jelent. Ez a szám azt jelzi, hogy a sok háztartás 

még a hagyományos, nem vezetékes energiahordozójú tüzelést.

Forrás: KSH
Az ellátottság vizsgálata fontos iránymutató a fejlesztési feladatok meghatározásában.

évek demográfiai adatai is jelzik, az 
utóbbi évek népességszám csökkenését, ezért a település Önkormányzata szükségesnek 
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javítsa, és fogadókészséggel rendelkezzen a

intenzívebb hasznosításával, illetve javasolt funkcióváltásával új lakóterület kialakítását java-
solja a be- éget biztosít a valóságban már átalakult terüle-

igények kielégítésére, munkahely-teremtésre gazdasági terület kijelölésével. A beépítésre 
nem szánt területeken is á-
lyozza. 

- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények ki-
elégítésére a fejlesztési-

A belterülete á-
ü-

leten a vízellátást (ivóvíz és tüzivíz ellátást), a közcsatornás szennyvízelvezetést, a biztonsá-
gos felszíni vízrendezést, a villamosenergia ellátást és a földgázellátást, valamint a vezetékes 

funkcióváltó, átsorolásra jelölt területek átsorolásához. 

A cél, hogy fokozatosan a település teljes közigazgatási területén biztosítható legyen a teljes 

csak a környezet védelmét fokozottabban biztosító t
kiépítésével lehessen. 

e-
-, intézményi, gazdasági hasznosítású területen egyaránt) a 

r-
názottság területén van nagyobb hiány, hiszen a lakásállomány 80,7 %-a csatlakozik közcsa-

e-

vezetékes ivóvíz ellátottság mellett így napi 35 m3 körüli szennyvíz mennyiséget szikkasztanak 

A hiányosságok között kell említeni a burkolatlan utak igényesen meg nem oldott felszíni víz-
rendezését, az utcaképet alakító-rontó villamosvezetékek és hírközlési hálózat tartóoszlopait, 

hiányosságok, amelyeknek megoldása az esztétikai igények kielégítésével vonható össze.

beépítésre, 
e-

teken már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a megf r-

je
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várható igénynövekménye összesítve (táblázatban részletezett):

Új beépítés, fejlesztés új igények
Vízigény m3/nap: 40
Keletk szennyvíz m3/nap: 36
Villamosenergia ig. kW: 350
Földgázigény Nm3/h: 105
Vezetékes távközlés db: 70

- igénybejelentésre határozzák majd meg az igénynövekedés 
-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üte-

méhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani. 

elenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített terüle-

é-
kekkel, vagy az

j-
áltási 

g-
határozni.

-
-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üte-

méhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani. 

kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A 
komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának 

használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni 

a-
szegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a zárt csapadékvíz csatornahálózat rendezettebb 

t-
k-

csatorna által felszabaduló terület utcafásításra hasznosítható, amely a látványjavításon túl, a 
mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja.

e-
rületek aránya. A burkoltság nö e-

–
- felszíni vízrendezési tanulmánya, amely-

ben pontosan lehatárolásra kerülhetnek a zárt csapadékcsatornás és a nyíltárkos vízelveze-

nyújt ütemezett fejlesztés megvalósítására, egyes szakaszok vízjogi engedélyezési tervének 

megvalósítására.
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l is. E vonatkozásban különösen az ener-
giaellátás és a vezetékes távközlés területén jelentkeznek feladatok. Az energiaellátás vonat-
kozásában figyelembe kell venni, hogy a teljes összkomfortot biztosító, környezetbarát, auto-

d-
vezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és vezetékes távközlési rendszerek látványjaví-
tási igénye is. Ezért a villamosenergia ellátás hálózatainak és a vezetékes távközlési hálózat 

-
zésnek a megvalósítását szorgalmazza a jósolt klímaváltozás is, hiszen é-

üzembiztonságot ígér.

z-
–mennyiségi új többlet igények- kielégítését a szolgáltatók vállalják, gondot a 

a-
-,

kisfeszü

kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe van a település szabályozási tervének, amelyben 

törvényi alapot nyújt a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatókkal szemben elvárt igényesebb 

Vízellátás

megoldott, a vízellátó hálózat 100 %- n-
den utcában megépült. A vízellátást a térség vízellátását biztosító Heve
Gyöngyösi Kirendeltsége biztosítja. 

Az ellátás ma már a Gyöngyösi vízbázisról történik, a regionális vízvezeték a Gyöngyös-

és a regionális vez
kapacitással rendelkezik.

Korábban település ellátása a saját vízbázisáról történt, ezek a fúrt kutak a település DNy-i
részén vannak, az I. számú kút a Borhy tanyán, a II. és a III. attól délre, mellette. Az I-es szá-

i-
termelt víz vastartalma magas volt, ezért a vizet vastalanító berendezésben tisztították meg. A 
kutak jelenleg is megvannak, de azok most tartalék vízbázisként szerepelnek. A külterületen 

-es távvezetéken vezették a vizet, amely a Dobó 
István utcában csatlakozik a belterületi hálózathoz. Ma ennek a vezetéknek egy szakasza 
csatlakozik a regionális vezetékhez.

e-
rületek felé kifutó utcáknál található néhány ágvezeték is, amelyekben pangó vizes állapotok 
alakulhatnak ki, valamint a rekonstrukciós munkáknál d-
hat vízellátás nélkül. Az ellátó hálózat mérete NÁ 100-as és NÁ 80-as, de a rendszer f ge-
rincvezetéke dn 150-
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3-es 
ti 100 + Kassai úti 2x75 m3-es) térszíni tározómedencékben tárolt víz szintje határoz-

za meg. 

A hálózatra föld feletti tüzivízcsapok vannak felszerelve. Az újabban épített vezetékek anyaga 
KMPVC, a régen építetteké azbesztcement.

A településen belüli utcák
kerültek, így a szükséges tüzivíz ellátás is biztosított. 

Az 1. ütemben tervezett fejlesztések megvalósítása esetén várható 40 m3/nap vízigény a 

Szennyvízelvezetés

A településen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését a 90-es évek közepén kezdték el, a há-
lózat ma már 100%- a-
kozási arány a már említett 80 %- d-

e-
rendezések és nyomóvezetékek alkalmazására is szükség volt. A gravitációs csatornák mére-
te dn 200 KGPVC, a nyomóvezetékek mérete dn 80 KMPVC.  A rendszer által elvezetett 

-i irányban 1200 m-re, a külterületén létesített szennyvíztisztító 
telepre vezetik.

A szennyvíztisztító telep kapacitása 350 m3/nap. A telep háromfokozatú eleveniszapos bioló-
giai tisztító technológiával tisztítja a szennyvizeket, a tisztított szennyvizek befogadója a Tar-
ján patak. A telep kapacitása az 1. ütem 36 m3/nap szennyvizet fogadni tudja, de a további, 

erheltté válik, a 

telkein zömmel elszikkasztják, illetve zárt sze
a-
n-

, abból a nagy szerves anyagtartalmú (mosószerek) szennyvi-
zek a talajba kerülnek, és a talajt, a talajvizet szennyezik. Ezért a közcsatornával még nem 

építeni.

A település szennyvízcsatorna hálózatát a fejlesztési területeken tovább kell építeni,- ameny-
nyiben szükséges-

A külterületeken is tilos s szennyvizek tisztítása, ott vagy önálló, engedélyezett szennyvíztisztí-
-kocsikkal kell a 

szennyvizeket a kijelölt szennyvíztisztítóba szállítani.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

Gyöngyöstarján a Mátra lábánál fekszik, a település kül-
a belterület áthaladó Tarján patak, és a beletorkolló Más patak, valamint további vízfolyások, 
nagyobb árkok. A Tarján patakból a vizek a Zagyvába, majd a Tiszába kerülnek. 

Gyöngyöstarján település topográfiai szempontból változatos, a mélyvonalakon árok-
vízfolyások haladnak, amelyek a csapadékvizeket a Tarján patakba vezetik. Az utcák víztele-
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még szikkasztó árkok is található, de ezek száma csekély. Az árkok medre általában karban-
tartott, a település központjában burkolt., a mértékadó vízmennyiségek szállítására alkalmas.

A belterületi határok mentén a külterületi domboldalakról lefutó vizek ellen az övárok rendszer 
csa é-
kon látható.

A településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén a településen a burkolt felületek 
z-

nek nemcsak majdnem 100%-
településen a csapadékvizek elvezetése sok helyen jelenleg is problematikus, amennyiben a 

ü-

javasoljuk.

á-
é-

sét javasoljuk. A zárt csapadékcsatorna helyigénye jóval kisebb a nyílt árokénál, a felszabadu-
l

st eredményezhet.

A beépített területen fokozatosan, mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz csatlakozóan kell 
a felszíni vízrendezés átépítését megoldani. A beépítésre szánt területeken, az új fejlesztések 

víz tisztítására. Ezért a csapad

szénhidrogén szennyezésnek kitett felületeken kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a 
k-

vizet benzin-

A javasolt csapadékvíz elvezetési tanulmánytervnek feltétlenül tartalmaznia kell a település 

úgy javasoljuk kialakítani, hogy abban a vízsebessége alacsony maradjon a talajvízháztartás 
egyensúlya megtartása érdekében. Az árok rendszeren a szükséges helyeken hordalékfogó-
kat kell létesíteni.

végbefogadóig 

Energiaellátás

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a föld-
gáz áll rendelkezésre. 

A nem vezetékes energiahordozók használata a vezetékes földgáz termikus célú igénybe vé-

tölt be a település energiaellátásában.
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A villamosenergia világítás és technológiai energiaigények kielégítését szolgálja. A földgáz 
komplex hasznosításával a t-

került kivitelezésre. 

Az átfogó, országos tanulmányok 

Villamosenergia ellátás

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az Észak-magyarországi Áramszolgálta-
tó ÉMÁSZ Nyrt Gyöngyösi Kirendeltsége. Az ellátás bázisa a Gyöngyösi 132/22 kV-os 
alállomás, amelynek betáplálása az országos 132 kV-os hálózat kiépített bekötésével biztosí-
tott. 

A 132/22 kV-os alállomásról induló 22 kV-os szabadvezetékes hálózat táplálja a település 
körzetének fogyasztói transzformátor állomásait. 

A szolgáltató nyilvántartása szerint jelenleg a település belterületén 9 db, a külterületen 14 db 

közvetlen a fogyaszt e-
rült kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes formában.

A település ellátását szolgáló transzformátor állomások oszlopállomások.

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált 
e-

zésre, légkábeles vagy szabadvezetékes formában.

A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszülts
g-

világítás, ott éppen csak a közlekedés biztonságát szolgálja.

A villamosenergia hálózatairól meg kell említeni, hogy a közép- és kisfes
külön- o-

hanem áthalad magántelkek felett. A továbbtervezés során ennek rendezése szükséges.

A felesleges állóeszköz lekötés elkerülése érdekében, transzformátor gépet, gépcserét csak a 

é-

elosztási rendszer további fenntartására.

d-
- ni, az oszloptransz-

formátorok helyett épített állomásokat telepíteni és közvilágítást is -
hálózat tartóoszlopaira szerelt- lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel megoldani. 
Ezek természetesen többletköltséget jelentenek, de az urbánus megjelenés a település von-
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már földkábeles fektetési móddal kivitelezni és azt követheti a rekonstrukcióra érett szakaszok 
földkábeles átépítése. Ezz

A település közvilágításának fejlesztése is szükséges. A közlekedési biztonság szolgálatán 
kívül, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a közvilágításnak.

Földgázellátás

A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ DSO kft. Egri Kirendeltsége. A település 
gázellátásának a kiépítése a 90- háztartásban a ház-
tartások 79,9 %-

-

A település gázellátásának bázisa a Gyöngyösi MOL nagynyomású gázátadó és gáznyomás-
-középnyomású vezeték képezi Gyöngyöstarján ellá-

tásának gerincét. A Gyöngyös-Gyöngyöstarján NÁ 110-es KPE nagy-középnyomású vezeté-
ken érkezik a gáz Gyöngyöstarján gázfogadójához, ahonnan középnyomású elosztóhálózat 
épült ki a település gázfogyasztóinak az ellátására. 

l-
síkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású 
hálózatról lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni.

A település prognosztizált tervtávlatban várható többlet földgázigénye 105 Nm3/h, amely több-

A tervezett fejlesztési területek ellátá é-
j-

k-
tól kell a betápláló vezetékeket kiépíteni. 

Az egyedi nyomásszabályozók elhelyezésénél a településképi megjelenésre és az esztétikai 
igények növekedésére 
kertekben, vagy az épületek alárendeltebb homokfalára telepítve kell elhelyezni.

Elektronikus hírközlés

Vezetékes elektronikus hírközlési létesítmények

A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A Miskolci szekun-
der központhoz tartozó 24-es körzetszámú Gyöngyös primer központ Gyöngyöstarján vezeté-
kes távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 37-es hívószámon 
csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 

A település távközlési hálózatának kiépítése a 90-es években történt. A vezetékes távközlési 



Gyöngyöstarján
Településrendezési terv 

Pro Arch. Építész Stúdió                                                       43
1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-online.hu, 06-209605041,(36-1) 303-10-75

R.Takács Eszter TT1- 2883
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

20
00

. é
v

20
01

. é
v

20
02

. é
v

20
03

. é
v

20
04

. é
v

20
05

. é
v

20
06

. é
v

20
07

. é
v

20
08

. é
v

20
09

. é
v

20
10

. é
v

20
11

. é
v

20
12

. é
v

Lakásállomány (db)

A hálózat a településen oszlopokra szerelt légkábellel épült. Meg kell jegyezni, hogy a föld 
t-

Az új fejlesztési területeken a távközlési hálózatot már földkábelekkel javasolunk kiépíteni.

Gyöngyöstarján területén 78 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati
nyilvántartás szerint:

Vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmények

A vezetékes ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi korlát-
ja nincs. Gyöngyöstarjánon valamennyi vezeték nélküli táv- (T-MOBIL, Telenor, Vodafone,) és 

A településen közcélú antennát elhelyezni csak építési engedély alapján szabad. Az engedély 
kiadásának feltétele, hogy településképi vizsgálatok is készüljenek és a hely kijelölése az ön-

fejlesztési területeken központi antenna rendszerhez csatlakozóan, kábelhálózat közvetítésé-

már beépített területen is cé s-
kép javítása érdekében fokozatosan felszámolhatók az egyedi antennák.

vezeték nélküli szolgáltatók:

Sorsz.
Ágazati 
sorsz.

Szolgáltató neve
Tényleges 
kezdés

1 1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14
2 2 Bsystems Telekom Kft. 2011.12.01
3 3 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04
4 5 PORTFOLIO TRADE SOLUTIONS Zrt. 2012.05.01
5 6 Portfolio 4YOU Kft. 2012.01.02
6 7 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16
7 8 Tesco MBL Távközlési Zrt. 2012.03.01
8 9 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16
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Lakásállomány (db)
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

A

növekedése nem várható.

tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosult. Természete-
sen közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.

  

 

Sorsz.
Ágazati 
sorsz.

Szolgáltató neve
Tényleges 
kezdés

1 1 2013.03.25
2 2 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01
3 3 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.10.01
4 4 PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2004.06.01
5 7 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
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11. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Épített örökségvédelem 
• Településtörténet 
• Épített értékek 
• Tervezett fejlesztések 
• A terv intézkedései az épített értékek védelmében 
• Tervezett fejlesztések hatása az épített értékekre 

     Értékvédelmi javaslat                  A3  

2. Természeti értékek védelme 

 

12. Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 
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8. Művi Örökségvédelmi hatásvizsgálat 

 

 

Településtörténet 

 

 

 
 

A Gyöngyöstarján fejlődése szoros összefüggésben van az ország történelmével, a falu ter-
mészeti, táji adottságaival, környék gazdaság földrajzi helyzetének alakulásával. 

A legrégebbi leletek falutól délre az őskorból kerültek elő. A környéken a honfoglalás előtti 
időkből az avarok jelenlétét megerősítő régészeti feltárások ismertek. A település első írásos 
említése 1275-ből ismert, pecsétje 1571-ből származik.  

A honfoglalás korában az Aba nemzetség telepedett le a térségben. Feltehetően a honfogla-
lókkal együtt érkeztek,- a hozzájuk „út közben” csatlakozó,- palócok is. A forrásvizekben bő-
velkedő hegylábi tájon az erdők, legelők jó lehetőséget nyújtottak a vadászatra és az állatte-
nyésztésre. Későbbi fejlődést megalapozták a vulkanikus kőzeten kialakult talajok, a mező-
gazdasági művelésre alkalmas lankás domboldalak.  

A kora középkorban, 1100-1200-as évekre a dombtetőkön kisebb lakott helyeket építettek fel. 
A falu központban lévő dombon és annak lábánál alakult ki Nagy- és Kis- tarján település 
(Tharian Maior és Minor). A Bocskai-Aradi-Petőfi utcák által határolt területen a középkorban 
kisebb templom, s körülötte temető volt, ehhez csatlakoztak a lakóházak. A közigazgatási te-
rületen belül még négy kisebb, a középkorban lakott helyet, települést tártak fel.(lásd a mellé-
kelt ábrát)  

A falu 1451 és 1560 között mezővárosi rangú volt. Feltehetően, a községet a tatárjárás és a 
török hódoltság idején érték támadások, de a lakosság nagyrészt megmaradt. Írásos emlékek 
vannak a törököknek fizetett adókról, feljegyzések szólnak a korban elterjedt kadarka szőlőfaj-
ta telepítéséről. Az egri vár ostromával egy időben, 1596-ban a falut tűzvész pusztította el. 
Gyöngyöstarján az 1600-as évektől a többször előforduló árvizek, kolera járványok és XIX. 
századi filoxéra vész ellenére folyamatosan fejlődött napjainkig. A fejlődés egyik mozgató ere-
je Gyöngyös közelsége volt, ahol már a XVII. század elejétől megkezdődött a borkereskedés, 
a falu számára megfelelő piaci lehetőségek voltak. Az itt élők jól kihasználták a természeti 
adottságok előnyeit, s a gazdálkodók mindig új lehetőségeket találtak a megélhetésre, a falu 
fejlesztésére. A vadászat és az állattartás mellett a XVI. századtól megkezdődött az intenzí-
vebb a borkereskedés, a XX. század elejétől az erdőgazdálkodás.  

Az 1750-es évektől a katonai térképeken nyomon követhető a település épített környezetének 
fejlődése. Addigra a kis középkori településből több utcás falu épül ki a patakok között. A Do-
bó utca környékén sajátos faluszerkezet rajzolódik ki, amely feltehetően - a palóc szokások 
szerint - nagycsaládos portákból állt. A lazán elhelyezett házak között alakult ki később a mai 
úthálózat. A Haller pince és mellette a templom környéke rátelepült a középkori településre.  

A mai településen a régi faluszerkezetet a Dobó István és a Deák Ferenc utcák s azokról indu-
ló sugaras kivezető utak nyomvonalai őrzik. A belső településrészek beépítése az elmúlt év-
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században már átépült, de a központ felöl kifelé haladva a régi utcák mellett ma is sok olyan 
épület áll, melyekben már 150-200 éve is laktak.   
A település fejlődése 1780-tól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első katonai térkép, 1780-84 a falu belső út hálózata és beépítés épül ki. „Haller-korszak” pin-
ce, templom, plébánia épületek már állnak. 

Második katonai térkép 1800-as évek első feléből származik, az utcák tovább épültek. Kiala-
kult a Széchenyi és az István utca egy-egy szakasza, melyek máig őrzik a hagyományos be-
építés jellegét.  
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XIX. század végén (1870-1884) készült a harmadik katonai felmérés. A Széchenyi, István, 
Dobó, Kossuth, Hősök útjai épültek be. XX. század fordulóról (1896-1911) származik a IV. 
katonai térkép. A térképen új elem a Damjanich utca menti beépítés.  
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Épített értékek, műemlékek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1747 és 1753 között épült barokk épület. A templom egyhajós, 
homlokzati, fehér számlapos órával ellátott tornyos, félköríves 
szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős keletelt 
templom. A szentély É-i oldalán 2 szintes, kontyolt tetős sek-
restye, a D-i oldalon földszintes, kontyolt tetős bővítmény. 

Feltehetően a középkori templom helyén épült fel. 

Római katolikus templom (M)    

 

 

 

 

 

 

 

 XVIII. századtól épült, pince és borászat. Ez Közép-Európa 
leghosszabb 570 méter hosszú egyenes ágú pincéje, ahol 
jelenleg 170 darab 60-100 hektoliteres fahordó áll. A Haller 
pince fölött az Adorján pince húzódik, mely korábbi borkeres-
kedő tulajdonosáról kapta nevét. Ezen pinceág mellett és fölött 
található egy félig földbe süllyesztett bortároló csarnok. A pin-
cekomplexum jelentős értéket képvisel mind turisztikai, mind 

borászati szempontból. Az utcai térfalon zártsorú, klasszicista 
jellegű épület áll. A műemlék feletti telken nyílt téren nagymére-
tű fém bortárolókat helyeztek el. 

Haller pince (M)   

 

 
 
 

 

 

 1926-ban épült vadászkastély a község határában, a Sósi-
réten. Az épület romantikus- szecessziós stílusjegyeket hordoz. 
Az épületet ölelő parkot részben az erdő meghagyásával, 

részben telepítésekkel alakították ki. A park francia kertépítés 
jegyeit őrizi. A fái között több száz éves tölgyek is láthatók. Az 
épület műemlék, a park helyi védettségű természetvédelmi 

terület  

Borhy kastély és park (M,Te)   

 

 

 

 

 

 1328-ból említik először írásos emlékek a pusztai lakott helyet, 

attól kezdve, Fayzad néven is szerepelt. 1733-ban épült a 
klasszicista stílusú földszintes kúria. Körülötte a rendezett par-
kot részben az angolkertek, részben a francia kertek hagyomá-
nyai szerint alakították ki. A magántulajdonú épület nincs or-
szágos védelem alatt, kertje helyi természetvédelmi terület. 
Országos műemléki védelemre érdemes épület együttes 

Borhy kastély és park (M,Te)   
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A település palóc, népi építészeti értékekben gazdag.  

 

 

 

 

 

    

Mai házak 
 
Malonyai Desző gyűjtése (1911) a palóc építészeti emlékekből, többek között Gyönygöstarjánról 
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Hagyományőrző térszerkezet: utca, tér, beépítési típusok, telekadottságok 

 

 

 

 

    

     
 

 

 

 

    

halmazos térformák  szalag telkes beépítés   

 

 

 

 

 

 

    

Pincék, kőkeresztek, kutak 

A terv intézkedései az épített értékek védelmében 
HÉSZ 37.§ 
  A helyi értékvédelmi területre vonatkozó előírások: 

a) A területen településképi eljárás keretén belül kell dönteni a közterületen elhe-
lyezhető létesítményekről, a telekhatár rendezésről, az utcai homlokzatok és az 
utcai kerítések kialakításáról. 

b) A területen belül légkábel, hírközlési vezetékeket tartó oszlop nem helyezhető el, 
a meglévők nem újíthatók fel, új bekötés nem létesíthető. Kizárólag csak vész-
helyzet elhárítása esetén javíthatók.  

c) 0,5 m2-nél nagyobb reklámfelület nem helyezhető el.   
d) A kerítések kialakítása, támfalak, utcai épületszínezés, anyaghasználat a meglé-

vő állapothoz igazodva, településképi véleményezési eljárás alapján engedé-
lyezhető. 

e) A kerítések kialakításának igazodni kell a meglévő hagyományokhoz, lehetőség 
szerint a faoromzatú házak előtt fa és helyi kő felhasználásával kell a kerítéseket 
megépíteni. A meglévő kovácsoltvas kerítéseket a felújításuknál pasztell és föld-
színekre kell festeni (sötétzöld, barna).  

f) A területen belül a telekstruktúra megőrzendő. 
g) A kialakult oldal-, hátsó kertek megtartása érdekében, a területen belül az OTÉK 

előírások hatálya alól a tűzvédelmi hatóság engedélyével felmentés adható. 
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Széchenyi út 1./1054 hrsz 
telek terület: 2171 m2 
épület alapterülete: 457 m2 
beépítési mód: keretes 
beépítési százalék: 21% 
építmény/párkány magasság: 6-9 m 
egyéb: plébánia, gazdasági épület 
építészeti karakter: 

     

  

 

 
Széchenyi út 1./1054 hrsz 
telek terület: 2171 m2 
épület alapterülete: 457 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 21% 
építmény/párkány magasság: 3 m 
egyéb: plébánia, gazdasági épület 
építészeti karakter: 
 

     

  

 

 
Széchenyi út 3./1053 hrsz 
telek terület: 431 m2 
épület alapterülete: 120 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 28 % 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: gazdasági épület 
építészeti karakter: 
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Széchenyi út 11./1042 hrsz 
telek terület: 254 m2 
épület alapterülete: 92 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 36% 
építmény/párkány magasság: - 
egyéb: pince 
építészeti karakter: 

     

 
 
 
 

 

   
Dózsa György út 

 

 

 
telek terület:   
épület alapterülete:   
beépítési mód:  
beépítési százalék: 

    
   

  

     

  

 

 
Széchenyi út 20./968 hrsz 
telek terület: 404 m2 
épület alapterülete: 145 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 36 % 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: rosszállagú 

     

  

 

 
Széchenyi út 22./969 hrsz 
telek terület: 704 m2 
épület alapterülete: 129 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 18%  
építmény/párkány magasság: 3,5 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 



Gyöngyöstarján 
Településfejlesztési koncepció 

3 
Pro Arch. Építész Stúdió 

1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-online.hu 

   

 

 
Széchenyi út 40./935 hrsz 
telek terület: 291 m2 
épület alapterülete: 121 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 42% 
építmény/párkány magasság: 3 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

 

 

       

  

 

 
Széchenyi út 41./981/1 hrsz 
telek terület: 285 m2 
épület alapterülete: 90 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 31 % 
építmény/párkány magasság: 2,7 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 

     

  

 

 
Széchenyi út 48./932 hrsz 
telek terület: 375 m2 
épület alapterülete: 88 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 23%  
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 

     

  

 

 
Széchenyi út 51./979 hrsz 
telek terület: 263 m2 
épület alapterülete: 70 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 26% 
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 
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Széchenyi út 52./931 hrsz 
telek terület: 461 m2 
épület alapterülete: 135 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 29 % 
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: átépített lakóépület 
építészeti karakter: 

     

  

 

 
Széchenyi út 56./928/1 hrsz 
telek terület: 728 m2  
épület alapterülete: 147 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 20 % 
építmény/párkány magasság:  
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

     

  

 

 
Széchenyi út 57./976 hrsz 
telek terület: 526 m2 
épület alapterülete: 72 m2 
beépítési mód: - 
beépítési százalék: 14 % 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: 
építészeti karakter: 

     

  

 

 
Széchenyi út 58./926 hrsz 
telek terület: 1369 m2 
épület alapterülete: 140 m2 
beépítési mód: 
beépítési százalék: 10 % 
építmény/párkány magasság: 4 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 
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Széchenyi út 61./99 hrsz 
telek terület: 877 m2 
épület alapterülete: 190 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 22 % 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

     

  

 

 
Széchenyi út 63./98/2 hrsz 
telek terület: 625 m2 
épület alapterülete: 174 m2 
beépítési mód: 27 % 
építmény/párkány magasság: 2,8 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

 

    
Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: - 
építmény/párkány magasság: - 
egyéb: pince 
építészeti karakter: 

     

    
Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: párhuzamos 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: rossz állagú 



Gyöngyöstarján 
Településfejlesztési koncepció 

6 
Pro Arch. Építész Stúdió 

1085 Budapest, József krt. 36. proarch@t-online.hu 

    
Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: párhuzamos 
építmény/párkány magasság: 2,6 m 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: rossz állagú 

     

    
Brassói utca 
telek terület: 
beépítési mód: 
építmény/párkány magasság: 2-2,7 
egyéb: pince 
építészeti karakter: átépült 

 

  

 

 
István utca 10./876 hrsz 
telek terület: 279 m2 
épület alapterülete: 99 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló  
beépítési százalék: 35% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: lekontyolt 
oromfalas 

     

  

 

 
István utca 12./877 hrsz 
telek terület: 237 m2 
épület alapterülete: 114 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 48% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: lekontyolt 
oromfalas 
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István utca 14./878 hrsz 
telek terület: 347 m2 
épület alapterülete: 145 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló  
beépítési százalék: 41% 
építmény/párkány magasság: 2,6 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: vak homlokzat 

     

  

 

 
István utca 25./950 hrsz 
telek terület: 559 m2 
épület alapterülete: 97 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 17%  
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: átépített, 
tornácos homlokzat 

     

  

 

 
István utca 34./905 hrsz 
telek terület: 628 m2 
épület alapterülete: 166 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 26% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 

     

  

 

 
István utca 41./939 hrsz 
telek terület: 553 m2 
épület alapterülete: 205 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 37% 
építmény/párkány magasság: 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: 
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István utca 43./938/2 hrsz 
telek terület: 597 m2 
épület alapterülete: 112 m2 
beépítési mód: oldalhatáron álló 
beépítési százalék: 19% 
építmény/párkány magasság: 2,4 
egyéb: lakóépület 
építészeti karakter: deszkázott 
vértelek 
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  A védett utcaképpel kiemelt házsor vonala mentén a két szomszédos épület feltünte-
tésével kell az utcai homlokzat átalakítást engedélyezni. A településképi véleménye-
zési eljárást követően hagyható jóvá az utcai épületrész áthelyezése, homlokzat át-
építése. 

  A helyi védelemre javasolt, illetve védett épület esetén a védett utcaképre vonatkozó 
előírások betartása mellett, meg kell őrizni, lehetőség szerint,- a teljes meglévő épület 
formai kialakítását, tömegét, a tető hajlásszögét és a hagyományos fedését, nyílászá-
rók anyagát és helyét. 

  Tetőtér beépítés csak az épület egységes tömegét megőrizve engedélyezhető, eme-
letráépítés nem építhető. 

  Karakterében védendő épületek esetében az épület bontása, újjáépítése esetén az 
eredet tömegnek megfelelően újítandó meg, de kortárs megoldásokat is alkalmazhat-
nak. 

A helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáig is, a védett házak megőrzésére, felújítására 
vonatkozó előírások: 

a)  A védendő épületet lebontani, csak az Önkormányzat irattárában archivált felmérés után, 
életveszély esetén szabad.  

b)  Az építési engedély elbírálásánál figyelembe kell venni a falu főépítészének bevonásával 
összehívott építészeti tervtanács támogató, illetve elutasító véleményét. 

 

A falusias lakóterületen épülő épületekre vonatkozó általános építészeti előírások: 

a)   Új épület építése magas-tetővel történjen, a tető síkja 30-42° közötti és szim-
metrikus hajlású legyen. 

b)    A foghíjtelken a tető kialakítása az utcaképbe illeszkedő legyen 

c)    A tetőtér a hagyományos tetőforma megőrzése mellett építhető be. 

A falusias lakóterületekre vonatkozó részletes előírások: 

Az Lf-1 és az Lf-2 övezetben az épületek kialakítására vonatkozó részletes előírások: 

a) Hagyományos, földszintes palóc házat, amennyiben nem életveszélyes,- nem szabad 
lebontani. Meglévő épület utcai homlokzatát és az utcáról látható felületeit teljes mér-
tékben meg kell tartani, anyaghasználatát és építészeti tagozatait helyre kell állítani. 
Megtartása esetén a beépítettség 10%-kal, a szintterületi mutató 0,2-es értékkel növel-
hető. Meg kell tartani: 

aa) a homlokzatokon a vakolt, általában,- fehér tégla, kőfalazatot, legtöbbször egy 
illetve két kisebb függőleges irányban elnyújtott 1:1,3 arányú osztott ablakkal 
és tornác bejáróval, 

bb) fa berakásos oromzatot (deszkázott vértelek, ereszek), a vakolt épületdíszítő 
architektúrát az ablakok körül, illetve tornác bejárónál, 

cc) a tornácot. 

b) Hagyományos, földszintes „palóc” házak között illetve bontásra ítélt régi parasztház 
helyén az utcai homlokzaton, s az utcáról látható épületrészen, de legalább 10 méter 
hosszan, a hagyományos, helyben jellegzetes házak arány rendszerét, forma világát 
megőrző, mai kor szellemét tükröző épületet kell építeni. Az épület kialakítása: 

ba)     6-7 méter traktus szélességű, 3,0-3,5 méter magas falazattal körbe vett épület, 
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csonka kontyolású nyeregtetővel  
bb)        a tetőgerinc magassága 7,0-7,5 m lehet. 

A falusias lakóterületen az előkerteknek a meglévő beépítéshez kell igazodni, a két-két 
szomszédos ház, vagy a telken álló beépítés figyelembevételével. Lf-3 jelű övezetben az 
előkert 3 méternél kevesebb nem lehet 

 

építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

Építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 

 Legkisebb telek-  
 

épí-
tési 
mód 

  

 
 

legnagyobb 
Beépített-

ség 
/%/ 

 
 

legki-
sebb 

Zöldfelü-
let /%/ 

legnagyobb   

terület 
m2 

széles-
ség 
/m/ 

mély-
ség 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

párkány 
magas-

ság 
/m/ 

szintterü-
leti mutató 

m2/ m2 

Lf-1 K-300 K-12 K-25 O  K-30 40 4,0 3,5 0,4 
Lf- 2 K-600 K-12 K-30 O K-30 40 4,0 3,5 0,4 
Lf- 3 1000 K-16 50 O 25 50 4,5 4,0 0,4 
 

 
Tervezett fejlesztések és azok hatása az épített értékekre 

Gyöngyöstarján fejlődése az elmúlt években lelassult, csökkent a beköltözők száma, a z új 
építéseket elsősorban az Önkormányzat és a kisebb magán borászok kezdeményezték. Ezzel 
párhuzamosan a településrendezési tervben kijelölt fejlesztési területeket is át kellett gondolni. 
Az eddigi tervekben jelölt fejlesztéseket két időtávra bontva tartalmazza a terv. 

1. Közeljövőben megvalósítható fejlesztések 
2. Távlati fejlesztési területek 

A településrendezési terv a település területi fejlesztése helyett a környezet minőségi javítását 
szolgálja. A kidolgozott értékvédelmi előírások mind a művi értékek, mind a természeti értékek 
megóvását segítik elő. A közterület alakítási terv falu szétszabdalt központi tereinek rendezé-
sére, fejlesztésére hívja fel figyelmet.   

Belterülethez kapcsolódó fejlesztési területek 

- A Dobó utca külterületi szakasza mellett új lakóterületek 1061,1073,1074hrsz-ú bel-
területi telkeken és a 0164/4-7, /194,/ 132 hrsz-ú külterületi telkeken összesen 39 
építési telek alakítható ki, 

- 0164/174-179, /204 hrsz-ú telkeken, 7,8 hektárnyi gazdasági terület került szabá-
lyozásra, 

-  A Hősök útja végén a 0161/28, -32 és a 0164/58-62 hrsz-ú telkeken, 2,6 hektáron, 
10 új építési telek kialakítására lesz lehetőség  

Külterületi fejlesztési lehetőségek 

- Sósréti idegenforgalmi terület: 0388 hrsz-ú telek egy része beépítésre szánt terület, 
többi, beépítésre nem szánt terület: 0389, 0390, 0391, 0392/4 hrsz 

- Fajzati út melletti borászat: 0306,/2-3-4, 0317/3 hrsz 
- Fajzat puszta idegenforgalmi terület: 0317/5-6, 0316 hrsz 
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- Mezőgazdasági „birtokok” 
• A Borhy dűlön a településtől keletre, „Borju-mály” térségében a bekötő úttól 

északra 6000 m2 nagyságú, megművelt mezőgazdasági területen van építési 
lehetőség.  

• Birtok központok kialakítását teszi lehetővé a szabályozás, ha a közigazga-
tási területen belül 20 ha földtulajdonnal rendelkezők, az építési szándékukat 
1 hektáros telken valósíthatják meg.   

A távlati fejlesztési területek eddig is szerepeltek a településszerkezeti tervben a fejlesztésre 
szánt területek között, de a megváltozott gazdasági helyzetben nincs realitása, hogy a közel-
jövőben beépülnek. 

A szabályozási terv a belterületen belül több tömbbelső beépítési lehetőségét mutatja be, de 
ezeken kötelező közterület alakítást nem ír elő. Ezekben a tömbökben lehetőségeket ad a 
telektulajdonosoknak, illetve az Önkormányzatnak, hogy a későbbiekben közutat vagy ma-
gánutat alakítson ki, ha a tulajdonosok közösen megegyeznek és szándékukban van a terüle-
tet beépíteni.  

Rákóczi Ferenc-Arany János-Klapka utca által határolt tömbben, 25-30 telek 
Tűzoltó utca-Damjanich –Rákóczi Ferenc, 36 telek 
Fajzat út mellett, 14-15 telek 
Vörösmarty utca szélesítésével,15 építési telek alakítható ki közös összefogással, köz-
lekedési terület, közművek kiépítésével. 

 

A fejlesztések hatása a művi érték védelmére 

Az új területfejlesztések az épített értékeket nem érintik, azokra nincsenek hatással. 

A távlatban várható fejlesztések a külterületen és a belterületen hatással lehetnek a tájképre, 
régészeti területet érinthetnek. Ezeket a hatásokat az adott beruházásoknál kell vizsgálni.   
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Természeti értékek 

A települést érintő természetvédelmi és tájvédelmi besorolások az alábbiak: 

• Natura 2000 természet megőrzési terület 
• Ökológiai hálózat magterület 
• Ex lege védett forrás, földvár. 
• Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

Natura 2000 területek 

Gyöngyöstarján területét érinti a Mátra - Különleges Madárvédelmi terület, amely a hegység 
területének nagy részét lefedi. Az északi külterületen található Különleges 
természetmegőrzési terület- Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek, amelyek elsősor-
ban az értékes gyepterületek és az ezek által biztosított élőhelyek védelmében kerültek Natura 
2000 besorolásba. A terültek besorolása a tervben ennek megfelelően védett erdő. 

Országos ökológiai hálózat magterület 

Az Országos Területrendezési tervben (2003. évi XXVI. tv., továbbiakban OTrT) lehatárolásra 
került a nemzeti ökológiai hálózat, mely a szigetszerűen elhelyezkedő értékes természetközeli 
élőhelyeket kapcsolja összefüggő rendszerré. Ennek pontosítására, valamint a térségi jelentő-
ségű ökológiai kapcsolatok megjelenítésére a megyei területrendezési tervek hivatottak. A 
térség differenciáltan megjelenített ökológiai hálózati elemeit Heves Megye Területrendezési 
Terve tartalmazza. E szerint Gyöngyöstarján közigazgatási területén magterület, és 
pufferterület találhatóak. Az OTrT előírásai értelmében magterületen beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. A külterületen jelölt magterületek a tervben feltüntettük, a művelési ágnak 
megfelelően erdő ill. mezőgazdasági területfelhasználási egységbe kerültek szabályozásra, 
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A jelenlegi tájhasználat a természeti értékek 
megőrzését szolgálja. A mezőgazdasági területeken a vízpartok meglévő fás növényzete 
megtartandó, ez jelentős része az ökológiai rendszereknek. 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 

Sósi-réti kastélypark 

Gyöngyöstarjántól északra, 3 km-re a Sósi-réten található a kastély, amelyet Borhy György 
építtetett 1928-ban. A vadászkastélyt övező parkot részben az eredeti tölgyerdő fáinak meg-
hagyásával, részben egzóta fa és cserjefajok betelepítésével alakították ki, mint pl.: erdei- és 
feketefenyő (Pinus sylvestris, P. nigra), virginiai boróka (Juniperus virginiana), vérbükk (Fagus 
sylvatica ’Atropurpurea’). Az épület közelében a francia parkokat idéző nyírt örökzöldek nőnek, 
míg távolabb angol mintára tájképi kertet alakítottak ki. A legidősebb cserek és kocsánytalan 
tölgyek kb. 150-200 évesek. . Védett madárfajok (pl. zöldharkály, fülesbagoly, macskabagoly, 
seregély stb.) fészkelő helye. A 4 ha-os kastélypark 1978-tól áll védelem alatt. 

Fajzatpusztai park 

A Mátra déli lábánál, Gyöngyöstarjántól ÉNy-ra kb. 4 km-re a Kalyinka- és a Más-patak közötti 
hegyháton fekszik Fajzatpuszta. A 8,6 hektáros angolpark közepén klasszicista stílusban épült 
kúria található, melyet 1800 körül Almássy Pál építtetett. A kúria körül angolparkot alakított ki, 
melyet három kis tó gazdagított. A 12 szobás kúria műemlék jellegű épület. Az épület mögött 
franciapark-részlet látható, távolabb pedig idős nyárfák, tölgyek, bokrétafák nőnek. Az egyedi 
természeti értéket a vadgesztenye-, feketedió-, és nyárfák, valamint csertölgyek és fákká nőtt 
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virginiai boróka jelenti. A legnagyobb fák törzskerülete a 3 métert is meghaladja. Védett ma-
dárfajok (pl. zöldharkály, fülesbagoly, macskabagoly, seregély stb.) fészkelő helye. 

Javasolt helyi védett terület 

Helyi természetvédelmi területek kijelölését javasoljuk a Mulató dombon – a belterület északi 
határában, és a Csege patak nemeskvarc lelőhelyen. 

Ex lege védett források 

A településen 12 forrás található. A változó vízhozamú vízfolyások a hegylábi területen ered-
nek. Egy részük rendezett forrásfoglalással rendelkezik, pár forrás azonban kertekben, vízmo-
sásokban bújik meg, ezek időszakosak és változatos környezetűek. A források a tervben áb-
rázolásra kerültek, véderdő területen belül helyezkednek el, védelmük az országos előírások-
nak megfelelően biztosítandó.  

  Ex lege védett földvár 

  A falutól és zak - észak nyugatra, körül-belül 5 km-re emelkedik ki a 
környezetéből, a tőle 1,5 km-re lévő Tóti hegy alatt. A leírások sze-
rint, a vár négy részes, a felső-vár a terület észak-északnyugati ré-
sze, 6-8 méteres platóval. A felső vár körül árkokkal elválasztott há-
rom elővár található, melyek a sziklás domborzathoz illeszkednek. A 
feltételezések szerint, a várat a késő Árpád-korban alakították ki. A 
vár átmérője megközelítően 250 m.  

Egyedi tájértékek 

Gyöngyöstarján területén a TÉKA projekt adatbázisa alapján 66 egyedi tájérték található. A 
belterületről bekerült az adatbázisba számos, a Csege-patak völgyében található pince, me-
lyek a völgy sajátos atmoszférájának nélkülözhetetlen elemei. A külterületen jellemzően a kő-
keresztek, idős faegyedek jelentik az egyedi tájértékeket.  

A tervezett módosítások hatásainak elemzése 

Belterülethez kapcsolódó fejlesztési területek és hatásaik 

Lakóterületek és gazdasági terület fejlesztése a belterülethez kapcsolódóan a Dobó utca kül-
területi szakasza mellett és a Hősök útja folytatásában. 

A tervezett fejlesztéseket a korábbi tervek nagyobb területen is tartalmazták, a terüle-
ten védett érték nem található, természeti értékeket nem érint. 

 

Külterületi fejlesztési lehetőségek és hatásaik 

Sósréti idegenforgalmi terület: 0388 hrsz-ú telek egy része beépítésre szánt terület, többi, be-
építésre nem szánt terület: 0389, 0390, 0391, 0392/4 hrsz 

Fajzat puszta idegenforgalmi terület: 0317/5-6, 0316 hrsz 

A tervezett külterületi fejlesztések közül a Borhy kastély és a Fajzatpusztai kastély ide-
genforgalmi különleges besorolását a korábbi tervek is tartalmazták. A jelen terv alap-
ján a Sósi réti Borhy kastély kis mértékű fejlesztésére is mód nyílik. A műemlék épület 
melletti rossz állagú épületek helyett új kiszolgáló, vendéglátó, szállás funkciójú épüle-
tek épülhetnek fel. A védett kastélypark értékes növényzete megtartandó, az új épüle-
tek helye az ősfás kertben botanikai felmérést követően jelölhető ki. A módosítás lehe-
tőséget biztosít a jelenleg üresen álló terület hasznosítására, és ezzel együtt a karban-
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tartására, fenntartására is lesz mód. A védett értékek hosszú távú fennmaradására 
nézve a módosítás hatása pozitív. 

Mezőgazdasági „birtokok”, borászatok 
• A Borhy dűlön a településtől keletre, „Borju-mály” térségében a bekötő úttól északra 6000 

m2 nagyságú, megművelt mezőgazdasági területen van építési lehetőség.  
• Birtok központok kialakítását teszi lehetővé a szabályozás, ha a közigazgatási területen 

belül 20 ha földtulajdonnal rendelkezők, az építési szándékukat 1 hektáros telken valósít-
hatják meg.  

• Fajzati út melletti borászat: 0306,/2-3-4, 0317/3 hrsz 

A borászattal és borturizmussal összefüggő javaslatok – a tájképvédelmi, látványvé-
delmi előírásokkal együtt – a terület hagyományos tájhasználatának, gazdálkodásnak a 
fennmaradását szolgálják. A Szabályozási terv alapján a védelem alatt nem álló terüle-
teken lesz lehetőség a gazdaságok fejlesztésére, amely a tájszerkezet fenntartása, 
művelt táj szempontjából pozitív, természeti értékeket nem veszélyeztet. 

A távlati fejlesztési területek eddig is szerepeltek a településszerkezeti tervben a fejlesztésre 
szánt területek között, de a megváltozott gazdasági helyzetben nincs realitása, hogy a közel-
jövőben beépülnek. 

Az ütemezett fejlesztés a jelenlegi művelési ág fenntartását biztosítja a konkrét fejlesz-
tési igény megjelenéséig, megvalósulásáig. Hatása a természeti értékekre, környezetre 
pozitív. 

A szabályozási terv a belterületen belül több tömbbelső beépítési lehetőségét mutatja be, de 
ezeken kötelező közterület alakítást nem ír elő. Ezekben a tömbökben lehetőségeket ad a 
telektulajdonosoknak, illetve az Önkormányzatnak, hogy a későbbiekben közutat vagy ma-
gánutat alakítson ki, ha a tulajdonosok közösen megegyeznek és szándékukban van a terüle-
tet beépíteni.  

A belterületi módosítások, tömbfeltárási lehetőségek a zöldmezős fejlesztések helyett a 
belső területek hasznosítását teszik lehetővé, ezt természeti, táji szempontból pozitív. 

 

Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

Gyöngyöstarján külterületének jelentős részét a szőlőterületek foglalják el, amelyekhez délen 
mezőgazdasági területek, északon kiterjedt erdők csatlakoznak. A hagyományos tájhasználat, 
művelés megőrzése a tájszerkezet és a tájkép szempontjából meghatározó, ezért a külterületi 
területhasználatok és övezeti rendszer kialakítása ezt a célt szolgálja. A szőlőhegyeken a sző-
lő, az erdős és gyepes területeken a hagyományos erdőgazdálkodás és legeltetés fenntartan-
dó. A település teljes közigazgatási területe országos tájképvédelmi övezetben van. A külterü-
leten az épületek tájba illesztésére a HÉSZ előírásokat fogalmaz meg, látványterv készítési 
kötelezettséget ír elő. A tájkép védelme érdekében elsődleges cél a tájsebek rehabilitációja, 
nagyobb tájrombolás megakadályozása. Ezért a Füle-dugó bányatelkének a Mulató hegy ge-
rincéig is kiterjedő részét a településrendezési terv alapján nem lehet lebányászni.  

A táj fő alkotóelemei a külterületen a szőlők és az erdőterületek. A szőlő művelés fenntartását 
a területhasználati jelöléssel és a feldolgozáshoz szükséges épületek elhelyezhetőségével 
biztosítja a terv. A természetvédelmi oltalom alatt álló erdők esetében a tájképvédelem az er-
dőművelés kímélőbb módját javasoljuk, a tarvágás tájkép védelmi szempontból nem kívána-
tos. 
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MELLÉKLETEK 
  



 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 

Tel: 37/372-025/100  Fax: 37/ 372-018 

e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu 

 

Kivonat 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án 

megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 56/2011. (IX. 8.) számú határozata 

Gyöngyöstarján Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról és költségeiről 

 

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület 2012. évben felül kívánja vizsgálni a jelenleg hatályos Helyi Építési 

Szabályzatát és Településszerkezeti Tervét. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 2012. évi 

költségvetés tervezéséig a felülvizsgálatot elvégezni jogosult három tervező irodától 

árajánlatot kérjen.  

 

Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  2011. november 22. 

 

k. m. f. 

 

Nagy Károly sk. 

polgármester 

Dr. Jakab Csaba sk. 

jegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 Dr. Jakab Csaba 

jegyző 
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GYÖNGYÖSTARJÁN  
Településrendezési terv 2013-2014, államigazgatási egyeztetési anyag  

M E G I S M É T E L T  
közbenső véleményeztetése 

A Településrendezési terv államigazgatási egyeztetése, ellenvélemény nélkül lezajlott. A 
lakossági bejelentések alapján, az egyeztetési anyaghoz képest módosítások kerültek a 
tervbe. Az Önkormányzat, a törvényben előírt egyeztetési folyamat betartása érdekében, az 
állami Főépítészi Hivatal egyetértésével,- egyeztető tárgyalást hívott össze 2014. augusztus 
14-én. A tárgyaláson államigazgatási szerv nem jelent meg, a beérkezett írásbeli vélemé-
nyek a tervmódosításokat támogatják.  

 
 Meghívott Beérkezett 
Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és örökségvédelmi Hivatal, Állami Fő-
építész   

  
+ 

 módosításokat 
nem ellenzi 

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Felügyelőség  

 
+ 

 
- 

 Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság   
+ 

  
- 

Gyöngyös Város Polgármestere  
+ 

  
- 

Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala   
+ 

 
- 

 Heves megyei Önkormányzati Hivatal, Heves me-
gyei Főépítész 

 
+ 

módosításokat 
támogatja 

Heves megyei Kormányhivatal Növény és Talajvé-
delmi Igazgatóság 

  
+ 

 
- 

 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
 

 
+ 

 
- 

 Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. 
 

  
+ 

 
- 

 Északi-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
 

 
+ 

módosításokat 
támogatja 

2014.szeptember 10. 

összeállította R. Takács Eszter tervező , ellenjegyezte:Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési 
eszközök módosításáról tartott 2014. augusztus 14-i egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét és a módo-
sításokkal kapcsolatban beérkezett véleményeket, mely alapján a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) 
bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 
tett véleményeket elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz tervezetét, 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje 
meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
 



 Gyöngyöstarján Településrendezési terv 

Államigazgatási egyeztetési anyag közbenső véleményeztetése 

 Államigazgatási szerv dátum vélemény 

1. Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítész 

Bernáth Mihály áll. főépítész, üi. Gergely Péter,45-512-961 

2014.05.10 A településszerkezeti tervben foglaltakkal egyetért. A szabályozási tervlap jelö-
léseinek kisebb javítását kéri.  

A HÉSZ és a Szabályozási tervlap nem kötelező elemeinek használatát átgon-
dolandónak tartja. A HÉSZ-ben pontosításra szorulnak a sajátos jogintézmény-
nyel kapcsolatos előírások. A HÉSZ pontjainak más törvényi előírásokkal való 
összhangját ellenőrizni kell. 

Az alátámasztó munkarész megfelelő. A tervegyeztetés további lépéseiről tájé-
koztat. 

2. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Felügyelőség 
igazgatóhelyettes:Hudák Tibor tel:(46)517-300 

2014.05.21 A tervvel egyetért, a hulladékgazdálkodási szempontokat figyelembe vétele mel-
lett. 

3.  Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
osztályvezető:Katona István tel: (36)510-230 

2014.05.08. A Településrendezési eszközök módosítása a levélben felsorolt részterületekre 
terjedjen ki, az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni 

4. Gyöngyös Város Polgármestere 
Faragó László 

2014.04.23. A tervvel egyetért, Gyöngyös város hatályos településrendezési eszközeinek 
megvalósulását nem érinti. 

5. Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

hivatalvez: Fister György tel: (36)511-683 

2014.04.15. A tervet elfogadásra javasolja, de figyelembe kell venni a levélben felsoroltakat, 
nem javasolja az átlagnál jobb minőségű termőföldek más célú hasznosítását 

6.  Heves megyei Önkormányzati Hivatal, Heves megyei 
Főépítész, Szabó László, 36-521-336 

2014.04.23 Kifogást nem emel, kéri a végleges dokumentáció megküldését 

7. Heves megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi 
Igazgatóság 
Talajvéd.-és agrárkörny-gazd.oszt. talajvéd.felügyelet 
Keresztessy Ferenc tel:(36)510-965 

2014.04.23. A tervet elfogadta. 

8.  Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
Farkas Zoltán tel:(46)555-523 

2014.04.22. A tervet elfogadta. 

9.  Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. 
Szabó István tel:(37)516-024 

2014.04.28. A tervben foglaltakkal egyetért, de a rendezetlen oszloperdők eltüntetése, föld-
kábeles hálózat kiépítése költséges és hosszú távú folyamat. 

10.  Északi-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

műsz.ig.főmérnök:Csont Csaba tel:(46)516-600 

2014.05.30 A tervet jóváhagyja, figyelembe kell venni a levélben szereplő előírásokat. 



































































































 
 
 Műszaki ágazat 
 Fax 
 
 Lapok száma: 1 
 
Feladó:  Címzett:  
 

Név:      Molnár Tibor  Név: Nagy Károly 
 

Ágazat: Műszaki Vállalat: Gyöngyöstarján község 
 

Telefon: 464-2372 Telefon: 37/372-025 
 

Fax:       481-6641  Fax: gytarjanpolghiv@pr.hu 
kozmu@ahrt.hu  
 
Tárgy:  településfejlesztési koncepció 
Gyöngyöstarján Helyi Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének felülvizsgálata 
a Pro Arch. Építész Stúdió „Gyöngyöstarján Településrendezési Terv -2013” alapján 
Levélszám: 625-29/2013/GYT 
 

 

Dátum: 2013. május 27. 
 
 
Tisztelt Nagy Károly Úr! 
 
 
Tájékoztatom, hogy a feni esetben az Antenna Hungária Zrt. nem érintett infrastruktúrájára való 
tekintettel. 
Ezért az Antenna Hungária Zrt.-nek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége a tárgyban. 
Cégünk nem tervez a települést illetően hálózatfejlesztést. 
 
A településfejlesztési koncepcióhoz kikötés nélkül hozzájárulunk. 

Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. vezetékes kábelhálózatára és egyéb infrastruktúrájára 
vonatkozik és egy évig érvényes. 

 
 
Tisztelettel: 
 

 

















OORRSSZZÁÁGGOOSS  VVÍÍZZÜÜGGYYII  FFŐŐIIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG  
FFŐŐIIGGAAZZGGAATTÓÓ 

1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 
 1253 Bp. Pf:56 

E-mail: molnar.bela@ovf.hu 

 225 44 00 
Fax: +36 1 212 07 73 

Honlap: http://www.ovf.hu 

Ügyiratszám:  02066-0214/2013 Tárgy: Gyöngyöstarján településrendezési 
eszközeinek módosítása - válaszlevél  

Előadó: Huzella Gábor   
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Tisztelt Polgármester Úr ! 
 
Hivatkozva a 625-13/2013 GYT. sz. megkeresésükre és utalva a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendeletekben meghatározott kötelezettségeinkre közöljük, hogy nyilvántartásunk szerint 

Gyöngyöstarján község belvízzel nem veszélyeztetett, illetve a 11/2010. (IV.28.) KvVM 

rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel sem érintett. Ezt a 

közlésünket egyszeri alkalommal és a közigazgatási terület egészére adtuk meg. 

Vízügyi hatáskörben felmerülő további egyeztetések és igények (pl. konkrét helyszíneknél 

érdekes, de a központi nyilvántartásban nem szereplő vizekre és vízjárta területekre vonat-

kozó adatkérés vagy állásfoglalás) teljesítését az illetékes területi intézményünkre ruházzuk 

át, mivel ilyen információkkal és helyismerettel csak ők rendelkeznek. Kérem ez esetekben 

közvetlenül a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 

77.  46/516-600, em-vizig@em-vizig.hu) vegye fel a kapcsolatot. 

 

Budapest, 2013. május „    ”. 
 
 
 
 
 

Tisztelettel 
 

 
 

 
Molnár Béla 
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